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Fotóztam az
alsógödi stran-
don. Egy nagy-
szülõ pár ép-
pen vitte le az
unokáját a
szép, új faját-
szótérre, egy
kiskutyát pedig
pórázon vezet-
tek maguk
mellett. Ugye,

kedves Gödiek, azt mindannyian
tudják, hogy a strand bejáratánál ki
van téve egy jól látható tábla: Ku-
tyákat tilos a strandra vinni. Nem
álltam meg szó nélkül. A nagyma-
mának jeleztem: Amit tesz, az sérti
a rendet. Ó, ez nem is kutya – pró-
bálta elvenni a dolog élét. A nagy-

papa pedig agresszíven támadásba
lendült, mire én annyit mondtam:
Ez az ország azért tart ott, ahol tart,
mert mindenki azt teszi, amit akar.
A nagymama ezzel teljesen egyet is
értett, majd mintha mi sem történt
volna, vitte le a kutyát a partra (len-
ti fotó). Aztán este a nagyapa felhí-
vott, és jelezte, hogy a jó kutyatar-
tásról írna egy cikket, mire én:
Hagyjuk, nem kellett volna délelõtt
ezt tenni. – Aha, csak fontoskodott,
értem – mondta maró gúnnyal, én

pedig elbúcsúztam tõle, és letettem
a telefont.

Egy másik eset fotózás közben. A
Feneketlen tóba nem kívánatos, ép-
pen megszületett kismacskákat foj-
tottak bele. Egy ott horgászó úr
szedte ki õket a vízbõl. Erre nincs
mit mondani.

És egy újabb fotózási állomás. A
Huzella iskola elõtti telefonfülke
összes ablakát kiverték. De mond-
hatnám ugyanezt a felsõgödi állo-
más összes várójának összes üvegé-
rõl.

Lehet itt valamilyen következte-
tést levonni? Nem tudom, de az az
érzésem, hogy a jó szándékú több-
ség egyszerûen tehetetlen. És fél is.
Ez a félelem nincs összefüggésben a
bibói demokráciával. Nem egysze-

rûen a nyugalom (kényelem?) érde-
kében csukjuk be a szemünket? Hi-
ányzik nekem a kakaskodás, hiszen
úgyis annyi feszültség van az élet-
ben? Vagy, ha szóvá teszek bármit,
akkor fontoskodom? Sok apró kér-
dés, de a végén a válaszok hiányá-
ban megfulladunk mi is.

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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Sikeresen pályázik 
az Alapszolgáltatási Központ

Pályázatok

A tavalyi év legkiemelke-
dõbb projektje az Idõsek

Napközi Otthonának át-
építése, felújítása volt. E
beruházás most folyik. Az
idõseink Dunakeszi ven-
dégszeretetét élvezik, saját
gondozóink vannak velük,
megszerveztük a napi át-
és visszaszállításukat. Min-
den nap megkérdezik, mi-
kor lesz újra birtokba ve-
hetõ a megszokott helyük.
A munka a tervek szerint
halad. Igaz, régi az épület,
sok hiba a megbontás
után derült ki, de most
már a visszaépítésnél tar-
tunk, ami a szebb, látvá-
nyosabb szakasz. A gyer-
mekjóléti szolgálat szak-
feladatának szolgáltatás-
bõvítés céljából a kapcso-
latügyelet kialakítására si-
keresen pályáztunk tavasz-
szal. 400 ezer forint támo-
gatást kapunk a Szociális
és Munkaügyi Minisztéri-
umtól. Ez azt jelenti, hogy
ha a családon belüli konf-

liktusok miatt a gyerme-
kek láthatása nincs meg-
oldva, például válás után,
mi biztosítunk egy semle-

ges helyet. A Gyermekház
játszószobájában szabá-
lyozott keretek között
megvalósulhat a láthatás
két mediátor irányításával.
E szolgáltatás informatikai
rendszerének a kialakításá-
hoz nyújt segítséget az a
laptop, amit meg tudtunk
vásárolni az elnyert ösz-
szegbõl, illetve a maradé-

kot a rendszer beindításá-
ra költjük. A Gyermekház
fejlesztésére is költhetünk,
szintén pályázati összeg-
bõl. 200 ezer forint állt
rendelkezésre, ami nem
tûnik nagy összegnek,
mégis sok mindenre elég
volt: szoptatóhelyiség ki-
alakítására:  fotel, pelen-
kázószõnyegek vásárlásá-
ra, így a kisgyermekes csa-
ládok számára barátságo-
sabbá tehettük a környe-
zetet. Közfoglalkoztatást
szervezõ kolléga egy évnyi
bérére is sikeresen pályáz-
tunk, részt veszünk a nyo-
mon követésben, a munka
koordinációjában. A csa-
ládsegítés szakfeladatán
belül szintén a munkanél-
küliekkel való foglalkozás-
hoz szeretnénk bõvíteni
státuszt. Erre is nyújtot-
tunk be pályázatot az
OFÁ-hoz, amelyet szintén
megnyertünk. A közép-
magyarországi régióban
három település családse-
gítõje nyert ezen a pályá-
zaton, köztük a gödiek.
Így egy diplomás szociális
munkatárs bérét és járulé-
kait kapjuk meg két évre.

Kb. 5 millió forint a pályá-
zat értéke, az elõzõé 1 mil-
lió 400 ezer. Kisebb projek-
teken is részt veszünk:
Amelyeket most készítet-
tünk, mindegyik sikeres
volt. Figyelemmel kísérjük
a pályázati kiírásokat.  Ha
az intézmény profiljába il-
lik, pályázunk, hiszen sok
tervünk van. Ezzel tudjuk a
mûködésünket kiegészíte-
ni, mert a költségvetésünk
- az országos helyzethez
hasonlóan - eléggé szû-
kös, abból kiegészítõ szol-
gáltatások nem mûködné-
nek. Így indult a táboroz-
tatás is. 

Táboroztatás 

Immár öt éve szervezi a
gyermekek nyári felügye-
letét és foglalkoztatását a
Dunapart Nyaralóházak
területén Dunaparti Alko-
tóházak elnevezéssel a
Gyermekjóléti és Családse-
gítõ Szolgálat saját és kül-
sõs szakemberek lelkes
csapatával. Elsõsorban a
központ klientúrájába tar-
tozó, hátrányos helyzetû
gyermekek ellátását céloz-

Azok a családok, amelyek nem állnak valamely szolgáltatása révén kapcsolatban a köz-
ponttal, nem is sejtik, milyen sokrétû tevékenységet folytat Mikó Istvánné és csapata
szerte a városban. Alsógödi telephelyükön az idõsgondozás, a felsõgödin a családsegítés
és a gyermekjóléti szolgáltatás bázisai õk. Sok száz embernek nyújtanak napi segítséget.
Újszülött kortól a legidõsebb lakóig nagyon sokan veszik igénybe tevékenységüket az itt
élõk. A két telephelyen, a Vasvári u. 6. és Ady E. u. 9. szám alatt huszonegy kolléga látja
el a feladatokat, köztük 11 diplomás és 10 középfokú végzettségû szociális szakember

Most már a visszaépítés következik 
az Idõsek Napközi Otthonában

Ötödik éve sikeres a tábor
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ták meg, azonban a város
kérésére második éve nyi-
tott a tábor, s alacsony té-
rítési díj fejében bármelyik
gödi gyermek igénybe ve-
heti azt. Heti rendszer sze-
rint éljük a napjainkat:
hétfõn és csütörtökön a
Németh László iskolába
járnak a gyerekek kéz-
mûveskedni, keddenként
kirándulásra visszük õket
(Vasúttörténeti Park, Fõvá-

rosi állatkert, Medvefarm,
Csodák Palotája stb.), szer-
dán délelõtt szövés, dél-
után sportprogramok,
pénteken szervezett sport-
nap. Rengeteg társasjáté-
kunk, sport- és kézmûves
eszközünk van, köszönhe-
tõen az elnyert pályáza-
toknak.

Délelõtt péksütemény-
nyel várjuk a gyerekeket, a
meleg ebédet a helyi étte-
rem biztosítja, délután
friss gyümölcsöt kapnak.
Az ellátás, úgy gondolom,
teljes körû, messze túlmu-
tat a gyermekmegõrzésen.
A tábor segítségével  a
csellengést megelõzzük,
tartalmas programot is tu-
dunk nyújtani nekik, töb-
ben meg is hosszabbítot-
ták az itt tartózkodásukat.  

- Ez nagy öröm, a leg-
jobb visszajelzés arra,
hogy jó, amit csinálunk -
mondja Mikó Istvánné. 

Idén június 29-tõl au-
gusztus 14-ig tart a tábor,
kilencven gyermek jelent-

kezett elõre, naponta
negyvenen vannak reggel
nyolctól délután négyig. A
Gyermekjóléti és Családse-
gítõ Szolgálat családgon-
dozói,  nyolc fõvel, külsõs-
ként Tóth Tamás a mûvé-
szeti iskola tanára,
Turtóczky Edit, aki a sport-
foglalkozásokat szervezi,
Huszár Erika drámapeda-
gógus és Csökmei Márta
kéziszövõ,  valamint né-
hány fõiskolai hallgatónk
segítségével  látjuk el  a
felügyeletet. A tábor má-
sodik felében pedig a Né-
meth László iskolából lesz-
nek külsõs tanáraink, hogy
a folytonosság biztosítva
legyen, hiszen mi idõköz-
ben a saját alapfeladatain-
kat is végezzük – meséli
tovább a központ vezetõ-
je. A részvételi díj 1.000 Ft
naponta, a fizetõs és in-
gyenesen résztvevõk fele-
fele arányban vannak. Az
igénybevevõk száma évrõl
évre nõ. 

Élelmiszerbank a város-
háza udvarán 

Az EU Intervenciós Alapjá-
val kötöttünk szerzõdést,
melynek értelmében beje-
lentkeztünk az Élelmiszer
Bankba – mi ehhez a se-
gélyszervezethez tarto-
zunk. Tartós élelmiszerek-
bõl kaptunk másfél tonná-
nyit, amelyet nehéz sorsú,
veszélyeztetett gyerme-
kek, létminimum alatt
élõk, kisnyugdíjasok, rok-
kant nyugdíjasok között
osztunk szét. Közel 550
család részesülhet most
ebbõl a szállítmányból,
egy sokgyermekes család

esetén ez tetemes meny-
nyiségû élelmiszert jelent.
Az ötgyermekes édesapa,
József szerint – akivel az
egyik szerdai napon talál-
koztunk a Polgármesteri
Hivatal udvarán – ez ko-
moly segítséget jelent a
nagy család ellátásában.
Egy-egy karton lisztet, bú-
zadarát, porcukrot, szá-
raztésztát, gabonapelyhet
egyensúlyoznak haza két
kerékpáron az egyik fiával.
Ebben a fajta szoros elszá-
molási feltételekhez kötött
segélyezésben az a leg-
jobb, hogy várhatóan fo-
lyamatos lesz. A válságke-
zelés egyik elsõ lépcsõfoka
ez, melyben friss élelmi-
szerek is várhatóak, legkö-
zelebb talán októberben.
Feltétel az, hogy az értesí-
téstõl számított két napon
belül el kell tudnunk hozni
a szállítmányt. Ebben egy
helybéli vállalkozó nyújt
segítséget nekünk – mind-
össze ez az alacsony szállí-
tási költség jelentkezik az
ügylet kapcsán.
Sajnos a központunk ügy-
félköre egyre bõvül, szinte
naponta jelennek meg új
családok, akik valamely
szolgáltatásunkra rászo-
rulnak. Minden új lehetõ-
séget igyekszünk megta-
lálni és kihasználni a meg-
segítésükre. Ezen a nyáron
a táborba járó 40 gyermek
mellett még  110 otthon
tartózkodónak viszünk ki
meleg ebédet szociális
nyári gyermekétkeztetési
alapon. Göd városa erre
büszke lehet, mert a leg-
több településen  az a gya-
korlat, hogy hideg, illetve
konzervcsomagot biztosí-
tanak , de itt egy kis plusz
ráfordítással frissen fõzött,
vákuumcsomagolt ebédet
vihetünk ki. Ez egyúttal azt
is jelenti, hogy van, aki rá-
néz a srácokra legalább
egyszer napközben, amíg
a szülõ dolgozik - egészíti
ki gondolatait Mikó
Istvánné. 

A Szociális Bizottság
vezetõjének értékelése 

Az Alapszolgáltatási Köz-
pontról csak a legjobbakat

tudom elmondani. Az
önálló munkájukban – pá-
lyázataikon sorozatosan
kiválóan szerepelnek, s én
sem tudok olyat kérni,
amit ne tudnának megol-
dani. Közétkeztetést, házi
õrzõ rendszer telepítését,
házigondozást szerveznek
az idõsek biztonságának
érdekében. Együttmûkö-
dünk a környezettanul-
mányok elkészítésében,
mediációs tevékenység-
ben, utcai szociális mun-
kában, van ingyenes jog-
segélyszolgálatuk, csak
hogy az elõször eszembe
jutókat említsem – nyilat-
kozza Lenkei György.
A Gödi Modellrõl is beszélt
a szakbizottság vezetõje.
Kármán Gábor osztályve-

zetõ adott a Lánchíd Rádi-
ónak interjút a Gödi Mo-
dellrõl, de az MTI-nek is el-
juttatom a hírt. Ha nem
látjuk biztosítottnak, hogy
a segély eljut a rászorulóig,
akkor az összeget a Csa-
ládsegítõnek utaljuk át.
Egy szociális munkatárs el-
megy bevásárolni a család-
dal. Így biztosan nem ciga-
rettára és alkoholra megy
a segély, számlát kérnek,
amivel elszámolnak. Így a
rendszer kijátszhatatlan.
Ha csak lehet, nem pénzt
adunk, hanem például tû-
zifát, vagy az iskolának
közvetlenül befizetjük a
tankönyvek árát vagy az
étkeztetés költségét. 

V. Pálfai Kinga

Lenkei György ellenõrzi 
az érkezõ élelmiszer 

szállítmányt

Változatos játékok várták
a gyerekeket
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Az elmúlt néhány évben
rohamosan nõtt a munka-
nélküliség Magyarorszá-
gon. Ehhez kapcsolódott a
gazdasági válság, mely to-
vább sorvasztotta az adót
fizetõk táborát. Az állam
csökkenteni kívánta a mun-
kanélküliséget, ezért az ön-
kormányzatokkal együtt-
mûködve közcélú munka –
programot hirdetett meg.

Az állam állja a közcélú
munkások bérének 95 szá-
zalékát. Eddig, akiknek le-
járt a munkanélküli segélye,
azok az államtól havi 28
ezer forintot kaptak. Ha
azonban az önkormányzat
talál nekik megfelelõ mun-
kát, az egykori munkanél-
küliek minimálbérért dol-
gozhatnak, és be is vannak
jelentve. Ha valaki visszauta-
sítja a közcélú munkát, attól
megvonják a 28 ezer forin-
tos segélyt. Gödön egy em-
ber nem élt a lehetõséggel.

- Jelenleg 19 fõ közcélú
munkás dolgozik városunk-
ban – nyilatkozta Lenkei
György, a Szociális Bizott-
ság elnöke. – Nyugodtan
mondhatom, kiváló munkát
végeznek. A Gödre vezetõ
két út mellett kézzel kihúz-
ták az összes parlagfüvet, a
három vasútállomást rend-
be tették, a lehullott vakola-
tot pótolták, és újrafestet-
ték az épületeket. A játszó-
terek megtisztítása is folya-
matban van, de jelen van-
nak a József Attila Mûvelõ-
dési Házban és annak kör-
nyékén, az óvodákban és

TESZ-nél is. Az utcákon 8-10
ember dolgozik folyamato-
san.

- A Családsegítõ Szolgálat
munkatársai minden jelölt-
tel elbeszélgetnek arról, ki
mihez ért. Ennek ismereté-
ben keresnek nekik megfe-

lelõ munkát. Reményeink
szerint ez a közcélú munka-
program folytatódik, mert a
programban résztvevõk igé-
nyes és értékes munkát vé-
geznek a város érdekében.

S. T.

Kiváló munkát végeznek a közcélú munkások

• Belterületi utak fejlesz-
tése támogatására kiírt
KMOP-2008-2.1.1/B pá-
lyázaton Göd Város Ön-
kormányzat 132 millió
Ft vissza nem térítendõ
támogatást nyert az
alábbi utcák megépíté-
sére:
Szent István utca (Lánc-
híd u.-Rákóczi út kö-
zött), Iván-Kovács Lász-
ló utca, Áldás utca (Vas-
út u.-Kálmán u. között),
Összekötõ út - Strand
elõtti szakaszán: út,
parkoló és járda építés,
Kölcsey utca (Szilvás u.-
Nemeskéri Kiss Miklós
út között), Lánchíd u.
(Török Ignác u.- Szent
István u. között). A kivi-
telezõ cég a munkála-
tokat a  Szent István ut-

cában és az Összekötõ
út - Strand elõtti szaka-
szán kezdte meg július
elején, majd folyamato-
san haladnak a tovább.
Várhatóan szeptember
közepére fejezõdik be a
kivitelezés az érintett
utcákban.

• KMOP-2007-3.3.1/B
belterületi csapadékvíz
elvezetés és gyûjtés tá-
mogatására kiírt pályá-
zaton 92 millió Ft vissza
nem térítendõ támoga-
tást nyert a Város. A ki-
vitelezés szintén július
elején kezdõdött meg
és a következõ utcákat
érinti: Göd-alsón a Ró-
maiak útja, Nemeskéri
Kiss Miklós út és a Tóth
Árpád utca, Göd-felsõn
a Honvédsor és Ifjúság

utca. A munkálatok elõ-
reláthatóan szeptem-
ber végén fejezõdnek
be.

Kérjük megértésüket és
türelmüket az építés miat-
ti kellemetlenségekért.

Polgármesteri Hivatal

Megkezdõdött az útépítés 
és a csapadékvíz rendezés a városban

Lelkes munka folyt a bócsai
bevezetõ úton

A parlagfû kiírtásra vár

Az útépítés miatt 
türelmet kér a Hivatal



Aki mostanában az alsógödi csó-
nakház környékén jár, nagy felfor-
dulást talál. Az oka azonban kivéte-
lesen nem a hanyagság, ellenkezõ-
leg. Az új csónakmester - közismert
nevén Jack - rendbe rakta az irodát,
és nekilátott a csónakház rend-
betételének. Átszervezi a tárolóhe-
lyeket, felújítja az állványokat, és

rendet tart a csónakosok között. A
munka befejezéséig a sétálók
türelmét kérjük.

Tarjányi Judit
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1. Felsõgödi egészségház
A SzirtInvest Kft. kb. 6

hetes késéssel kapta meg
ingyen a területet, hogy
utána belekezdjen az épít-
kezésbe. Ha nincs az átadá-
si késés, akkor az egészség-
háznak december 31-ére
készen kellett volna lennie,
ha nem, kötbért kell fizet-
nie. Figyelembe véve a hat
hetes csúszást, az épület-
nek legrosszabb esetben is
február végére készen kel-
lett volna állnia. Ma, 2009.
július 18-án az ácsok dol-
goznak rajta, nem túl nagy
intenzitással, a tetõszerke-
zet  negyede sincs kész. Az
egész épület 30-40% - os
készültségû.

Másik oldalról: Az
egészségház melletti te-
lekre irdatlan mennyiségû
földet deponáltak az épít-
tetõk. Ez a hatalmas föld-

halom az alap kivétele óta
ott van (hónapok óta). Mi-
ért nem hordták el, miért
nem szólította fel õket
senki sem, hogy vigyék on-
nan hasznosabb helyre?
(Egyébként a strand-par-
koló építésénél kiválóan
fel lehetett volna használ-
ni)

2. Piarista Szakiskola 
új épületei

A Piarista Szakiskola
2008-ban megvette az is-
kolájához tartozó önkor-
mányzati telket (240 millió-
ért), és óriási beruházásba
kezdett. Ha jól tudjuk, a ter-
vek engedélyeztetése, a ter-
vek befogadása önkor-
mányzati hatáskör. Igaz-e a
hír, hogy olyan beruházást
végeznek, amely nem egye-
zik meg a tervekkel? Van-e
Gödnek jogköre - már ha

igaz a hír - ezeket a beruhá-
zásokat leállítani?

3. Alsógödi Duna-part
vesztegelési tilalma

Tavaly õsszel Kovacsik Ta-
más kezdeményezésére szá-
mos szakhatóság jött el a
Városfejlesztési Bizottság
nyilvános ülésére. Ezen az
ülésen a jelenlévõk kizáró-
lag az alsógödi strand té-
máját tárgyalták. A rendõr-
ség világosan kijelentette,
hogy ha Göd városa a
strand területére vesztege-
lési tilalmat kér, abban az
esetben õk minden veszteg-
lõ motorcsónakost meg
tudnak büntetni, és megtilt-
ják a motorcsónakok kikö-
tését is. Tudtunkkal ebben a
kérdésben a hivatal egyet-
len lépést sem tett, miköz-
ben a helyiek ezt szeretnék.
Miért? 

4. Strand: 
Vízkiviteli engedély

Szegedi Sándor a Gödi
Körképnek már lassan egy
éve nyilatkozta, hogy az
önkormányzat a strand víz-
kiviteli kapacitásának növe-
lésére engedélyt kért a
megfelelõ szakhatóságok-
tól. Szegedi úr akkor arról
tájékoztatott, hogy szinte
már kézben is van az enge-
dély. Ezzel kapcsolatban
nagy a csend. Érdeklõdünk,
hogy valóban megvan-e az
engedély?

5. Az alsógödi 
csónakházról
Fõépítész asszonyt kérjük,
hogy adjon tájékoztatást az
alsógödi csónakházzal kap-
csolatos változásokról!

Kérdések a Városháza vezetõihez
Az elmúlt idõszakban néhány fontos kérdésre kerestük a választ. Az önkormányzat
vezetõi mindet megválaszolták.  Ezeket a kérdéseket és a város vezetõinek válaszait
olvashatják az alábbiakban

Az önkormányzat tulajdonában lévõ
1979 óta mûködõ melegvizû strand
üzemeltetéséhez 30.000 m3/év kivehe-
tõ vízmennyiséget engedélyezett a
szakhatóság. A kivehetõ vízmennyiség
növelését kértük 2002-ben a termálvíz
ásványvízzé és gyógyvízzé történõ mi-
nõsítésével egyidõben, melynek
mennyisége 90.000 m3/év. Erre vonat-
kozóan elvi vízjogi engedélyt kaptunk,
mely engedély 2004. május 31-én le-
járt. Az eljáró szakhatóságokat meg-
keresve 2008-ban sikerült a lejárt en-
gedélyben szereplõ mennyiséget visz-

szaszerezni, mely 90.000 m3/év kivehe-
tõ vízmennyiséget foglal magában. 

Képviselõ-testületünk a melegvizû
strand fejlesztése kapcsán újabb
40.000 m3/év vízkivétel bõvítését hatá-
rozta el. Ennek érdekében 2009. janu-
árjában megállapodást kötött az AP-
PRETOR Kft-vel a vízjogi engedély be-
szerzésére vonatkozóan. A szükséges
iratok 2009. január 27-én benyújtásra
kerültek. A Közép-Duna-Völgyi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség 2009. június 11-
én válaszolt, melyben kérelmünket el-
utasította. Az elutasítás indokolási ré-
szében 15 évvel ezelõtt készített szak-
véleményre hivatkozik, mely alapvetõ-
en ellenkezik a közigazgatási eljárá-
sokban foglalt elõírásokkal, melyben
törvényi, jogszabályi hely megjelölését
írja elõ. Erre alapozva Önkormányza-
tunk 2009. június 24-én fellebbezéssel
élt, melynek elbírálása jelenleg is folya-
matban van. 

Szegedi Sándor 
alpolgármester

Strand

Vízkiviteli engedély
A vízkivétel kapacitás növelésével kapcsolatos kérdésére
az alábbi információkat adom:

Alsógödi csónakház

Jack rendet
tesz a parton

Jack munka közben
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A Jávorka utca végén a
Duna-parton a Piarista isko-
la és a Mûszaki Egyetem
egyaránt komoly, a part ar-

culatát meghatározó épít-
kezést tervez.

A piaristák a most épülõ,
átadás elõtt levõ épület ki-

vételével valamennyi meglé-
võ épületüket vagy lebont-
ják, vagy jelentõsen átalakít-
ják. Az engedélyezési eljárás

már megkezdõdött, de a
szakhatóságokkal és az ön-
kormányzattal még további
egyeztetések szükségesek.

Mint az már ismeretes, a
Mûszaki Egyetem diákszál-
lót, konferenciaközpontot
és uszodát tervez. A koráb-
ban kiadott elvi engedély le-
járt, és egy teljesen új terv-
dokumentáció készül.

Tekintettel a két építkezés
idõbeli és térbeli közelségé-
re, a két intézmény közös

lakossági fórumon készül is-
mertetni a terveket. A fó-
rum idõpontjáról az érdek-
lõdõk az önkormányzat
honlapján, plakátokon, illet-
ve szórólapokon szerezhet-
nek tudomást.

Tarjányi Judit
fõépítész

Tervezett nagyberuházások az alsógödi Duna-parton

A nyár derekán járunk,
és sajnos elmondhatjuk,
hogy az idõjárás nem ked-
vezett a Duna rajongóinak.
A magas vízállás nemcsak
a fürdõzõk dolgát nehezí-
tette meg, de a szúnyogir-
tások hatásfokát is csök-
kentette. Mint  köztudott,
az alsógödi dunai szabad-

strand akadályozása miatt
pert indítottunk a Nemzeti
Közlekedési Hatóság ellen.
A tárgyalás még nincs ki-
tûzve. Ennek eredményérõl
beszámolunk. Addig is ott
állhat a Nemzeti Közleke-
dési Hatóság engedélyével
a Gyurma-féle úszómû,
mert a pernek nincs ha-

lasztó hatálya. Értelme
ugyan nincs, mert az úszó-
mû nem üzemel. (Nem is
üzemelhet, mert vendéglá-
tásra nincs semmilyen en-
gedélye.) Annál nagyobb
az élet a rév feletti Duna-
szakaszon. Nagyszámú
motorcsónak, jetski és
quad tûnt fel a parton. A
tankolást is megoldják,
hordókból. A hordókat egy
ideig az egyetem stégjén

tárolták az egyetem tudta
és belegyezése nélkül. Nyil-
vánvalóvá vált, hogy a je-
lenlegi szabályozás nem
megfelelõ, és további lépé-
sek megtételére is szükség
van.

Felsõgödön viszont
néptelen a Duna. A rév so-
kaknak hiányzik,  nem
csak a szigetieknek. A gö-
dieknek is. 

Kovacsik Tamás

Alsógödi strand:

A kikötési tilalomról
“Végre itt a nyár” (3)

Készül az egyik épület a piaristáknál

Szabadon kötnek ki a motorcsónakok

A felsõgödi rév nem csak a gödieknek hiányzik

A már mûködõ tanmûhely
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Önkormányzatunk 2008.
február 5-én megállapo-
dást kötött a Szirt Invest
Kft-vel 2 db egészségház
megépítésére, mely objek-
tumok elsõdleges célja
szakorvosi ellátás bõvítése
településünkön, valamint 2
db új gyógyszertár meg-

építésének lehetõsége fen-
ti cég költségén. A gyógy-
szertárak a beruházó tulaj-
donát képezik, melyek en-
gedélyezésével nyílt lehe-
tõség a rendelõk megépí-
tésére. 

Az elsõ ütemben a Kisfa-
ludy utcában lévõ önkor-
mányzati tulajdonú építé-
si telken történõ építke-
zést tettük lehetõvé, az

ott lévõ rossz állapotú
épület lebontásával. 

Ebben az épületben ko-
rábban két család lakott.
Ennek a két családnak a
városon belüli elhelyezése,
ingatlan biztosítása hosz-
szú idõt vett igénybe. Az
elhelyezés megtörténte

után az épület bontási en-
gedélyét kijelölt társható-
ság, ebben az esetben
Szõdliget Község Önkor-
mányzata engedélyezte. A
szakhatóságokkal történõ
folyamatos egyeztetés
mellett történ meg az épü-
let engedélyes tervének el-
készítése, melyet szintén
társhatóság engedélyezett.
A jogerõs építési engedélyt

2008. december 9-én kap-
ta meg az építtetõ. 

A megkötött megálla-

podás alapján az építke-
zés befejezésének idõ-
pontja 2008. december
31 lett volna. A fentiekben
leírtak alapján egyértel-
mû, hogy ez fizikailag
képtelenség lett volna. 

Tekintettel arra, hogy a
megállapodás magában
foglalja a késedelmes tel-
jesítésbõl származó köt-
bért, melynek mértéke
10.000 Ft/nap, legfeljebb
10.000.000 Ft, a kötbér
összege a fenti körülmé-
nyek figyelembe vételével
a használatba vételi enge-
dély megszerzésének idõ-

pontjában kerül megálla-
pításra. 

A Kisfaludy utcai beru-

házás tekintetében a ter-
vezés és mûszaki elõkészí-
tés szempontjából 2008.
április 15-tõl áll a beruhá-
zó rendelkezésére.

Mindezek figyelembe
vételével fontosnak tart-
juk, hogy a beruházási
ütem elsõ része elkészül-
jön, hiszen ez szolgálja a
település lakosságát, vala-
mint az Oázis Lakóparknál
tervezett második egész-
ségház is elkészüljön,
melynek határideje 2010.
július 31.

Szegedi Sándor
alpolgármester

A Szirt Invest Kft egészségház beruházásával
kapcsolatosan a következõ tájékoztatást adom:

Felhívás!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a hagyományos sír-
helyek megváltási ideje az elsõ temetéstõl számított 25 év, a
kolumbárium megváltási ideje 10 év.

A megváltott idõszak alatt történt esetleges rátemetés, urna
elhelyezés nem hosszabbította meg a sírhely lejárati idejét.
Kérjük, amennyiben hozzátartozója sírhelye a fentiek szerint
lejárt, és meg kívánja hoszabbítani - váltani - a sírhelyet, úgy
az megtehetõ a Településellátó Szervezet  központjában Du-
na u. 5. szám alatt , vagy a temetõgondnoknál Pesti út 29
szám alatt. 

TESZ telefonszáma: 530-600, 530-609, pénztári órák H 8-14,
Sz 8-12, P 8-11 óra között.
Helmes Ferenc temetõgondnok telefonszáma: 532-175 
A meg nem váltott sírhelyek a késõbbiekben felhasználhatók
ismételt temetkezésre.

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.

Egyharmadrészt kész az egészségház 

Hónapok óta az orvosi rendelõ bejáratánál a földhalom
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Meg kell fontolnia a városnak mit
szállít el, ha nem akarja a lakókat
tovább terhelni a szemétszállítási díj
emelésével. Itt merül fel a zöldhulla-
dék kérdése, amit nem kellene drá-
ga pénzen, messzire szállítani, ha-
nem helyben komposztálni. Ha
Önök kellõképpen partnerek ebben
– közösen, együttmûködve – meg-
oldható kérdés ez. 

A levágott füvet veszélyes hulla-
dékként kell kezelni ezentúl - a tör-
vény rendelkezése szerint - ezért kü-
lön kell gyûjteni, szállítani, tárolni.

Igazi megoldás, ha otthon min-
denki maga komposztálja. Ingye-
nes, nem igényel nejlon zsákot, vég-
terméket újra hasznosíthatja. Aki-
nek erre nincs módja, az elszállítat
az önkormányzattal. Õket kérem,
legyenek igen körültekintõek a jövõ-
ben ennek az egyszerû kérdésnek
látszó ügyben. Az elszállítás addig
lehetséges, addig vállalja az önkor-
mányzat, amíg semmi kommunális
vagy egyéb hulladék nem keveredik
a levágott fû közé. 

Ismerjük a módszert, alul fû, majd

szemét, felül fû. Ilyen esetekben
nem tudja a TESZ elszállítani, a zsák
ott marad. Probléma még, hogy a
frissen vágott fû órák alatt berot-
had, ha azonnal be van zsákolva,
iszonyatos bûzt árasztva. Kocsira
kerülve a zsák sérül, bûzös levet fo-
lyatva végig a városon, amerre szál-
lítják. 

Mindezt elkerülhetnénk, ha vágás
után néhány órát száradni hagy-
nánk, így nedvességét veszítve, kul-
turáltan szállíthatóvá válik. 

Ha elképzeljük, hogy a sok össze-
rothadt orrfacsaró illatú zsákot a
központi telepen ki kell üríteni, ez-
után a zsákot eltávolítani…, hát
nem embernek való munka, az biz-
tos. Ha van idõnk, vágjunk többször
füvet. Ez esetben gyûjtõ nélkül is le-
het, így a levágott fû elszárad, eltû-
nik. 

Akinek lehetõsége van és nem kí-
vánja tárolni a keletkezett zöldhulla-
dékot, kiviheti a TESZ szõdligeti te-
lepére munkaidõben. (Göd, Jácint
utca mögött)

Jó dolog lenne eljutni odáig,

hogy kultúrált módon szemetel-
jünk és ebbe a zöldhulladék kezelé-
se is beleszámít. Éljünk azzal a le-
hetõséggel, hogy minél olcsóbban,
már európai módon próbáljuk in-
tézni zöldhulladékunk sorsát (is)!
Otthoni komposztálással, vagy
központi gyûjtéssel. Rajtunk múlik,
hogy ne szûnjön meg az elszállítás
lehetõsége. Ehhez tehát a fõ szem-
pontok  a következõk lehetnek: Ne
keverve, és lehetõleg szárazon le-
gyen bezsákolva a zöldhulladék, és
aki teheti, az inkább otthon kom-
posztáljon.

Nagyon sok önkormányzat nem
szállítja az el a zöldhulladékot, vagy
csak külön térítésért. A Gödi Önkor-
mányzat számára fontos a kultúrált
megoldás keresése, de az Önök köz-
remûködése nélkül mindez megold-
hatatlan. 

Gallyat, falevelet a régi megszo-
kott módon szállítja el a TESZ to-
vábbra is. 

Segítségüket remélve, köszönet-
tel:

Kovacsik Tamás 

Környezetvédelmi emlékeztetõ
Ejtsünk néhány szót a zöldhulladékról, azon belül a levágott fûrõl, ami a hétvégeken ösz-
szejön, sokszor bizony bõven. Attól válik többek között ez a kérdés most fontossá, hogy
a környezõ szemétbányákat bezáratják. A távolabbi bánya megközelítése drágább, lera-
kási költsége háromszorosa a mostaninak

Bármennyire is hihetet-
lennek tûnik, mégis fennáll
a lehetõsége. Miért? Mert
mint az elõzõ cikkembõl
kiderült,  nincs olyan kis le-
vegõbeli azbesztkoncent-
ráció, amely ne jelentene
valamennyi kockázatot. 

Hol találkozhatunk az-
beszttel és a leggyakoribb
formájában elõforduló az-
besztcementtel? 

Gáztûzhelyekben a sütõ
körül (azbesztlapok formá-
jában), cserépkályhában,
falak belsejében, padló-
ban, födémben, vakolat-
ban, burkolóanyagokban,
fúgákban, vízvezeték csö-
vekben. Leggyakrabban
AC hullám- és sík pala for-
májában fordul elõ tetõn,
kerítésen, homlokzat bur-
kolatként válaszfalként.

Ha ilyen veszélyes anyag-
ról van szó, mi a helyes te-
endõ a veszély elkerülésére?

A nem sérült, újszerû
azbesztpala nem jelent
számottevõ kockázatot,
így annak cseréje a jelen-
legi törvények és ismere-
tek szerint nem szüksé-
ges. Csere, bontás esetén
a palatáblák törése, vágá-
sa, fúrása szigorúan tilos,
hiszen elsõsorban ily mó-
don kerülhet a levegõbe,
veszélyeztetve az emberi
egészséget. A lebontott
azbesztpalát értékesíteni,
ingyen átadni is tilos! Ti-
los természetesen a régi
pala beépítése, hiszen
mint a képen látható, a
szokásos csavaros rögzí-
tésnél elkerülhetetlen a
forgácsolás.

Ugyanígy elkerülhetetlen
a palatáblák sarkának le-
metszése, amely nélkül
nem valósítható meg tetõ-
fedés akár AC hullám-,
akár síkpala felhasználásá-

val. Az azbesztet sose pisz-
káljuk meg, ne akarjuk le-
takarítani! A lehullott az-
besztet sose porszívózzuk
fel, hanem a kiporzás elke-
rülése céljából vizesen ke-
zeljük!

Nagyon fontos, hogy ne
próbáljunk magunk men-
tesíteni, bízzuk azt szak-
emberre, az azbeszthez ne
nyúljunk, és ne próbálják
azt eltüntetni. 

Az azbeszthulladékot a
cement hullám- vagy sík-
pala táblákat lebontásuk
után két rétegû, PE fóliába
kell becsomagolni, és azon
az azbesztveszélyre vonat-
kozó feliratokat elhelyezni.
A TESZ egyelõre nem fog-
lalkozik intézményesen az-
beszt gyûjtésével, de ha
van  igény, tudnak  segíte-
ni.

Zombory László

Azbesztveszély Gödön?
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Önkormányzati hírek

Köszönjük õszinte sora-
it, melyekhez engedjen
meg néhány gondolatot.

Kerékpárutat Göd Ön-
kormányzata csak Göd te-

rületére tervezhet. Neve-
lek jelenleg még nem Göd
területe, de a nevelekiek
az Árokparti fasornál levõ
vasúti átjárónál csatlakoz-
hatnak a kerékpárúthoz.
A kerékpárút nyomvonala
a Kékperjés Láprét védett
területét egyáltalán nem
érinti, csak az ún. “degra-
dált” területet, illetve a
patak és a lakóházak kö-
zötti területet.

A nyomvonalat a termé-
szetvédelmi hatóságokkal
egyeztettem. Építése köz-
ben a munkagépek nem a
Láprét felõl közelítik meg
a területet, hanem a köz-
utak felõl. 

A terepviszonyok miatt
onnan a munkagépek
nem is tudják megközelí-
teni a területet.

Jómagam is a kerékpár-
út nagy forgalmú szaka-
sza mellett lakom, saját
tapasztalatom szerint a
kerékpárút forgalma sem
az ott lakókat nem zavar-

ja, sem a védendõ termé-
szeti értékekben nem tesz
kárt.

A Szakáts-kertben és a
környékén évek óta nem

tapasztaltunk jelentõsebb
rongálást vagy szemete-
lést, pedig ott kerékpáros-
pihenõ is van, esõházzal,
padokkal, asztalokkal, ivó-
kúttal.

Az élõvilág is háborítat-
lan.

A Kékperjés Láprét való-
ban szép területe Gödnek,
további beépítése nem le-
hetséges, az Agglomeráci-
ós törvény szerint a tele-
pülések közigazgatási ha-
tárától számított 200 mé-
teren belül új beépítésre
szánt terület nem jelölhe-
tõ ki, a Láprét pedig ebbe
a sávba esik.

A külterületek gyomta-
lanítása ügyében nem a
gödi jegyzõ az eljáró ha-
tóság, hanem a Talajvédel-
mi Szolgálat, a tapasztala-
tok szerint szigorúan látja
el a feladatát.

Kérem a tájékoztatásom
elfogadását! 

Tarjányi Judit 
fõépítész

Lakossági vélemény a Kékperjés láprétrõl
Ugyan érkeznek levelek a Gödi Körkép postaládájába, de ezekbõl még nem lehet a Lakos-
sági levelek rovatot újraindítani. Egy levéllel kivételt teszünk, mert úgy gondoljuk, hogy a
Nábelekné Adrienn levelében szereplõ kérdések mindenkit érinthet valamilyen formában

Sajnálattal láttam a júni-
usi számban a megépíten-
dõ kerékpárutak terveit.
Egészen pontosan az Ilka
patak mentén építendõ
részre gondolok. Végig a
Kékperjés lápréten (ami
természetvédelmi terület)
át a tõzeges tavakon és ki
az M2-ig a mezõgazdasági
úton. Jól értettem a térkép
alapján? Mi szükség rá ép-
pen ezen a vonalon? Miért
nem a Neveleken át terve-
zik az építését? Miért pont
a védett területen át? Miért
ott, ahol a talaj sem alkal-
mas az építésre? Ezen a te-
rületen 5-6 éve még vad-
disznót, õzeket, nagyon
sok fácánt, barna és ham-
vas réti héjákat és egyéb
vadállatokat csodálhat-
tunk. 8 éve még csak
egyetlen házat láttunk,
mára bizony 10 vagy még
annál is több áll, és a vadak
is inkább kerülni kezdik a

környéket nagy-nagy saj-
nálatunkra. Már a terület
felparcellázásával és beépí-
tésével sem értek egyet, de
a bicikliút tervét nagyon
felháborítónak tartom!
Nemzeti értékeinket ennél
jobban kellene védeniük
honatyáinknak! Sem a
munkagépekre, sem pedig
a kerékpárúton idejövõ
emberekre nincs szüksége
a természetvédelmi terület-
nek!!! 

A Bócsa irányába felépült
új utat kipróbálva észrevet-
tem a sok virágzó vadken-
dert. Nem ártana azt is irta-
ni a parlagfûvel együtt! (A
levél megírása óta a köz-
munkások kiszedték az út
mentén a parlagfüvet és a
vadkendert - A szerk.)

Üdvözlettel:
Egy természetért 

aggódó gödi polgár:
Nábelekné Adrienn

Tisztelt Gödi Körkép Szerkesztõsége! Tisztelt Asszonyom!

1. §

A rendelet 2. sz. melléklete
az alábbiak szerint módo-
sul:
A sírhelyek megváltásának
díjtételei:
egyes sírhely: 15.000 Ft 

25 évre
dupla sírhely: 30.000 Ft 

25 évre
a szabványos méretnél 20
%-kal kisebb
dupla sírhely: 23.000 Ft

25 évre
gyermek sírhely 7.300 Ft 

25 évre
sírhely urnasír parcellában

5.000 Ft 
25 évre

Kolumbárium
egyes fülke: 7.500 Ft 

10 évre
dupla fülke 15.000 Ft 

10 évre

Kripta sírbolthely parcellában
Megépítése: az érvényben lé-
võ OÉSZ-nek megfelelõen az
Önkormányzat Építéshatósá-
gi Osztálya által engedélye-
zett érvényes építési, mûsza-
ki kiviteli tervek alapján (az
engedélyt a temetõgondnok-
nak be kell mutatni).
Érvényességi ideje: 

60-100 év.
Nagysága: 

max. 10 férõhelyes,
mélyépítéssel

Díja: 350 Ft/m2/év.

2. §

A rendelet 2009. július 1-jén
lép hatályba, kihirdetésétõl a
Jegyzõ gondoskodik.
Ezel egyidejûleg a 16/2007.
(III. 29.) ök. rendelet hatályát
veszti.
Polgármester Jegyzõ

Göd Város Önkormányzatának 22/2009.
(VI. 25.) sz. ök. rendelete a temetõkrõl és a
temetkezési tevékenységrõl szóló 30/2000.

(IX. 26.) sz. ök. rendelet módosításáról

Út a Kékperjés lápréten 
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Önkormányzati hírek

Vitéz Zahorán Sándor
1942. március 24-én szü-
letett Alsógödön. 

5 esztendei németor-

szági tartózkodásától el-
tekintve, itt élt feleségé-
vel és két lányával. Nagy-
családba született, kilen-
cen voltak testvérek.
Négy fivére fegyverrel
harcolt 1956-ban, õk el-
hagyták az országot. 

Õ maga is megsebesült
1956-ban Nyugati pálya-

udvari sortüzben, ahová
önhibáján kívül került,
mivel csak az iskolából
hazafelé szeretett volna
vonatra szállni. Faipari is-
kolába járt, faipari techni-
kumi érettségivel rendel-
kezett. Hosszú idõn ke-
resztül mosodában dol-
gozott, tisztitóüzemet ve-
zetett a Szív utcában. A
szabadságharc és forra-
dalom 1O. évfordulójára,
1966-ban röpcédulákat
készített. 1 évre börtönbe
került. 1987-ben Német-
országban telepedett le,
ahonnan 1993-ban visz-
szatért. Alapító tagja volt
a MIÉP gödi szervezeté-
nek, tagja a POFOSZ-nak,
az ’56-os vitézi rendnek
és a Horthy Miklós vitézi
rendnek is. 

Magát õsgödinek tar-
totta, hiszen már a szülei
is Gödön éltek. 

Evangélikus vallású
volt, német és angol nyel-
ven beszélt. 

Az igazságért folyta-
tott rendíthetetlen és ki-
tartó munkájáért köztisz-
teletnek örvendett. 1994-
1998 és 1998-2002 kö-
zött önkormányzati kép-
viselõ volt.

Az õ fáradtságos mun-

kájának köszönhetõ Iván
Kovács Lászlónak, a Cor-
vin-köz 1956-os parancs-
nokának a Kincsem park-
ban felállított szobra,
Göd Díszpolgárrá avatása
és hogy utcát neveztek el

az 1957-ben kivégzett
mártírról. 

Az elmúlt egy évet az
Országzászló újraállításá-
nak szervezésével töltöt-
te, melyre 2009. június
19-én, a Petõfi téren ke-
rült sor. 

Göd Város Önkor-
mányzata nevében rész-
vétemet fejezem ki a gyá-
szoló családnak!

Markó József
polgármester

Vitéz Zahorán Sándor emlékére 

2009. június 11-15. között gödi
delegáció látogatott a franciaorszá-
gi Marignane városba. Különös ap-
ropóját adta az utazásnak, hogy a
közelmúltban volt 10 éves a testvér-
városi kapcsolat a két város között.
A delegációt Markó József polgár-

mester vezette. A delegáció tagja
volt továbbá a polgármester úr fele-
sége, valamint dr. Szinay József
jegyzõ és felesége, Sellyei Noémi
képviselõ és férje, Szabó Csaba kép-
viselõ, Kruzslicz István képviselõ,
Popele Julianna osztályvezetõ vala-

mint a delegációk örökös segítõje és
tolmácsa, Kovács László. 

A látogatás elsõ napján a marig-
nane-iak városházi fogadást és ün-
nepséget szerveztek a 10 éves kap-
csolat alkalmából. Marignane-ban
elõször került sor találkozóra a ven-
déglátó város újonnan megválasz-
tott polgármesterével valamint az
önkormányzat tagjaival. 

Az elmúlt év õszén tartott válasz-
tásokon nem választották újra a
több, mint 10 éve tevékenykedõ
polgármestert, és az önkormányzat
nagy része is kicserélõdött. Az új
polgármester Eric Le Lisses, a
Nicolas Sarközy által fémjelzett
jobbközép párt színeiben nyerte
meg a választást. 

Ezen találkozó alkalmával mind-
két fél megerõsítette: A testvérváro-
si kapcsolatot folytatni kívánják. A
látogatás további napjaiban a dele-
gáció a környék nevezetességeibõl
kapott rövid ízelítõt. 

Augusztus 20-i nemzeti ünnepünk
alkalmából várjuk a marignane-i
küldöttség látogatását. 

Dr. Szinay József 
jegyzõ

Testvérvárosi látogatás
A gödi küldöttség
Marignane-ben
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhunyt:

Riffert Dezsõné sz. Tikász Juliánna 67 éves
Szmok János Péter 33 éves
Novinszky Tamás 67 éves
Tábori László József 61 éves
Kereki László 62 éves
Kotvász István 79 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétün-
ket!

Gödön házasságot kötöttek:

Gereben Panni Varga Szilárd
Lõkös Viola Piros Gábor
Dr. Csapó Emese Vincze István
Sóki Barbara Szûcs András
Gáspár Orsolya 
Erzsébet Jungwirth István
Karosi Júlia Varga György

Bendegúz
dr. Gócza Gabriella Fohsz Tivadar
Bekes Zsófia Pásztor Balázs
Szabó Ilona Tõsér László
Endrõdi Krisztina Dudás Levente

Sok boldogságot kívánunk!

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

Önkormányzati hírek

Szentgáliné Erõs Mártát
alig több, mint egy évvel
ezelõtt nevezte ki az ön-
kormányzat a könyvtár
élére. Most iskolaigazga-
tói pályázatot nyert, így a
fóti Ökumenikus Gimnázi-
um vezetõjeként kezdi az
új tanévet. Mint mondta,
télen három helyrõl ka-
pott felkérést: vállalja el
egy iskola vezetését. Két
helyen nyert is pályázatá-
val, végül a fent említett
intézményt választotta.

- Polgármester úrnak je-
leztem, hogy pályázni fo-
gok, így a lelkem nyugodt
és tiszta – nyilatkozta a
Gödi Körképnek Szent-
gáliné. – Amit a könyvtári
pályázatomban vállaltam,
egy év alatt teljesítettük.
Kollégáim õsszel beveze-
tik a vonalkódos kölcsön-
zést, utána már csak az ál-
lományt kell gyarapítani
és frissíteni. Úgy érzem,

tisztességgel láttam el fel-
adataimat, nyugodt szív-
vel távozom.

A Gödi Körkép szerkesz-
tõsége sok sikert kíván
Szentgáliné Erõs Mártá-
nak új feladataihoz!

Váltás lesz a könyvtár élén

Újra saját terén a Petõfi szobor

Hirdetmény
Göd Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a tulaj-
donában lévõ Rómaiak úti 6 db építési telket.

Eladási ár:  12.500 Ft/m2

Az ingatlanokra a közüzemi csatlakozások nincsenek kiépítve,
a lecsatlakozás a közterületrõl biztosítható.
Telekméretek: 1829/5 hrsz.        1 db 747 m²

1829/7 hrsz.        3 db 754 m²
1829/8 hrsz.        3 db 754 m²
1829/9 hrsz.        3 db 754 m²
1829/6 hrsz.        1 db 753 m²
1829/10 hrsz.      1 db 744 m²

Az értékesítendõ ingatlanok beépítetlen belterületi ingatlanok,
melyeken az építési elõírások szerint, lakóház építhetõ az aláb-
bi paraméterekkel:
Beépítés: 30 % (ha nincs garázs, a beépíthetõ alapterület 20
m2-rel  csökken)
Elõkert: 6 m
Oldalkert minimum: 3 m
Hátsókert: 6 m
Épületek száma: egy lakóépület (két lakás), egy  melléképület
Építmény magasság: 4,6 m
Tetõ hajlásszög: 45 º
Legkisebb zöldfelület: min. 50 %
A tervezés elõtt a Polgármesteri Hivatal  Építéshatósági
Osztályával egyeztetni szükséges!

Vételi szándék bejelentése: varoshaza@god.hu, email címen,
vagy a Polgármesteri Hivatal Beruházási  osztályán
Göd, 2009. július 27.

Ígéretünkhöz híven júli-
us 31-én Petõfi Sándor el-
tûnésének, feltételezett
halálának 160. évforduló-
ján új helyén áll, a költõ-
óriás szobra. 

Lakatos Kálmán kõfara-
gó mester restaurálta ki-

tûnõen. Az új Petõfi Sán-
dor tér kiviteli tervei ké-
szen vannak, a megfelelõ
környezet kialakítása ha-
marosan megkezdõdik.

Detre László képviselõ,
Kovacsik Tamás képviselõ

Szentgáliné Erõs Márta
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TIGÁZ-DSO Kft. Váci Üzem
Vác, Külsõ Rádi u. 1. 

FELHÍVÁS
Tisztelt Gázfogyasztó!

Értesítjük, hogy

2009. augusztus 25. 1200 - órától 
2009. augusztus 28. 1400-ór áig

az alábbi településeken a gázszolgáltatás a Földgázszállító Zrt. karbantartási
munkálatai miatt szünetel:

Vác, Kosd, Rád, Penc, Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Letkés,
Kemence, Kismaros, Kóspallag, Márianosztra, Verõce,  Nagybörzsöny,
Nagymaros, Perõcsény, Szob, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Zebegény,

Csörög, Göd, Szõd, Szõdliget, Kisnémedi, Püspökszilágy, Vácduka,
Váchartyán, Vácrátót

KÉRJÜK, SZÍVESKEDJÉK A GÁZ LEÁGAZÓ VEZETÉKÉBE ÉPÍTETT ELSÕ
ELZÁRÓSZERELVÉNYT ÉS A GÁZMÉRÕNÉL 

FELSZERELT ELZÁRÓCSAPOT ELZÁRT ÁLLAPOTBA FORDÍTANI!

A gázszolgáltatás újraindításáról dolgozóink tájékoztatni fogják.

A gázszolgáltatás kimaradásáért szíves elnézését kérjük, az üzembe helyezés
gyors és szakszerû elvégzéséhez nyújtott segítségét köszönjük.

További felvilágosítás: Tel: 27/512-481
27/512-809
27/512-803
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Kultúra

Májusban hatodik alkalommal ke-
rült sor az országos kompetencia-
mérésre, melynek eredményeit ez év
tavaszán tették közzé.

Az OH által készített jelentés se-
gítségével az intézmények összeha-
sonlíthatják teljesítményüket más
iskolák eredményeivel, megállapít-
hatják azt is, hogy jobb vagy rosz-
szabb teljesítményt értek el a koráb-
bi évekhez képest.

A táblázatokból kitûnik, hogy
minden évben, mindkét mérési
eredményeink az országos átlagnál
magasabbak.

Intézményvezetõként, osztályfõ-
nökként vagy szaktanárként mást és
mást szem elõtt tartva érdemes az
eredményeket megismerni és a kö-
vetkeztetéseket levonni.

Egy országos mérés eredménye
visszajelzést adhat a szaktanárnak
saját értékelésérõl is.  De az iskolai
munka minõségét és eredményessé-
gét egy sor más tényezõ is meg-
szabja.

Másként értelmezhetõk az ered-
mények a helyi viszonyoktól függõ-
en is. A diákok teljesítményét erõ-
sen befolyásolja szociális, kulturális
hátterük. 

Az elemzésekben nagyon sok
szempont alapján készült értékelé-
sek találhatók, ezek az iskolánk tel-
jesítményét más-más összehasonlí-
tásban mutatják be. 

Ezekbõl emelek ki néhányat.

Az egyik grafikon a mi iskolánk-
hoz hasonló, jobb és gyengébb
eredményt elért iskolák számát mu-
tatják.

Büszkék vagyunk arra, hogy a ha-
sonló városi intézmények közül ma-
tematikából csupán 37, szövegér-
tésbõl pedig csak 7 iskola írt nálunk
magasabb átlagú felmérõt!

Összegezve: Elégedettek lehe-
tünk, akár az országos átlaghoz,
akár a városi iskolákhoz hasonlítjuk
magunkat. 

Tisztában vagyunk azzal is, hogy a
még jobb eredmény elérése érdeké-
ben színvonalasabb, érdekesebb,
gyermekeinket jobban motiváló
tanórákat kell tartanunk. 

Mindezt szolgálják továbbra is a
módszertani továbbképzések.

Petkes Csaba két alkalommal is
tartott a tantestület számára 30
órás tanfolyamot:  Elsõ alkalommal
a kooperatív tanulási technikákról,
a következõt pedig a projekt tanítá-
si módszerekrõl.

Felsõs tanáraink közül eddig nyol-
can végezték el a 120 órás tanfolya-
mot  a nem szakrendszerû oktatásra
felkészülve. Tanítási óráinkon nagy
hangsúlyt kap a képességfejlesztés. 

A különbözõ továbbképzéseken
szerzett ötleteket, tapasztalatokat
megosztjuk egymással. A  minõségi
csoport egy „ötletbörze-gyûjte-

ményt” állított össze, amelyet a taná-
rok számítógépeire továbbítottunk. 

2008 szeptemberétõl az ötödik,
2009 szeptemberétõl már a hatodik
évolyamon is magasabb (heti 5)
óraszámban tanítjuk a matematikát
és a magyar nyelvet. Továbbvisszük
és kiszélesítjük a heti egy csoport-
bontást matematika-magyar párosí-
tással, így lehetõséget teremtünk a
gyengébbek felzárkóztatására és a
tehetségek gondozására is.

Alaposabb értékelésre van szük-
ség annak vizsgálatára, hogy a be-
fektetett munkánk mennyiben térül
meg. Inkább a 8. évfolyam eredmé-
nyeit tartjuk érdemesnek az alapo-
sabb elemzésre, hiszen itt négy évi
munkánknak kellene tükrözõdnie.

Természetesen a 6. évfolyam telje-
sítményét is komolyan vesszük, hi-
szen ekkor derül ki, hogy kik a lema-
radók, kinek kellene a praktikus
gondolkodását jobban fejleszteni,
melyek az általában rosszul megol-
dott feladattípusok stb. 

Az utóbbinál tudnunk kell, hogy
az alapozó szakasz fõ feladata a
számolási készség kialakítása. Kevés
idõ jut egyebekre, viszont a mérés
tapasztalatai alapján kiválaszthatók
a fejlesztendõ területek és a lemara-
dó tanulók, akikre nagyobb figyel-
met kell fordítanunk, hogy felzár-
kózhassanak.  

Nem feledkezhetünk meg arról a
tényrõl sem, hogy a gyerekek prob-
lémamegoldása életük minden terü-
letén igen alacsony. Gyakran hiá-
nyoznak azok a háttér-információk,
amelyeket a feladatok feltételeznek.
(Melyik gyerek megy vásárolni? Me-
lyik állít össze bevásárlólistát? Ki az,
aki önállóan kezeli a kenyérsütõt, a
mikrót? Ki készít 2 %-os oldatot? És
még sorolhatnánk.)

Ha a gyermek problémával talál-
kozik, valamelyik szülõ, testvér az
elsõ szóra segítséget nyújt, ahelyett,
hogy az önálló megoldásra ösztö-
nöznénk õt.

Nem vesszük észre, hogy ezzel le-
hetõséget sem adunk számukra,
hogy felkészüljenek az önállóságra,
a mindennapokban jelentkezõ
problémák megoldására. Pedig erre
nagy szükségük lenne, s ezt idejé-
ben, életkoruknak megfelelõ szin-
ten folyamatosan és tudatosan meg
kellene tennünk.

Sipos Ferencné
matematika-kémia szakos

tanárnõ

Németh László Általános Iskola

A kompetenciamérésrõl

8. évfolyam  matematika

8. évfolyam  szövegértés
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A XVI. Képzõmûvészeti
Alkotótáborban, 2009. júli-
us hatodika és tizenhetedi-
ke között hat tanszakon
folyt a munka. Közel nyolc-
van lelkes tanítvány dolgo-
zott buzgó fegyelemmel a
feladatokon

„Oh természet, oh dicsõ
természet!
Mely nyelv merne verse-
nyezni véled?”

Ez a jelmondata az idei tá-
bornak - meséli Garami Mária
alapító tanár, a rajzosok okta-
tója. Idén tizenhat gyerekem
van, a nyolcévestõl a tizenhét
évesig. A két hétre elõre meg-
van a munkaterv. Szoros be-
osztással dolgozunk, délelõtt
a nehezebb, délután a játéko-

sabb feladatok következnek.
Készítettünk önarcképet,
mindenki megkereste a nö-
vény- és az állatvilágból a leg-
jobban hozzáillõt, lerajzolta,
és ebbõl egy montázs ké-
szült. Készítettünk illusztráci-
ót Wass Albert meséjét hall-
gatva az erdõrõl, zenére,
Smetana Moldvájára festet-
tünk, jártunk a vácrátóti arbo-
rétumban, s onnan örökítet-
tünk meg élményt, de készül
csendélet, illetve Vasarely
nyomán szerkesztett grafika,
ikebanatál. Idén a pasztell
használatát szeretném elmé-
lyíteni, erre van több gyakor-
lat. A gyerekek nagyon fe-

gyelmezetten dolgoznak, sok
közöttük a visszatérõ. Töb-
ben negyedik éve térnek visz-
sza, vagy testvérek révén van-
nak itt. Nekem mind a szívem
csücske, nem is tudom, hogy
fogok közülük egyet kiválasz-
tani, hogy jelöljem ösztöndí-
jasnak. A csoportom mindig
túllépi a létszámhatárt. Tizen-
hat éve csinálhatom, s ez egy
jó visszaigazolás, hogy a szü-
lõk, a mûvelõdési ház igényli
ezt. A szülõk azt mondják,
sok mindenen lehet spórolni,
de a gyerek fejlõdésén nem. 

A szobrász szak idén gigan-
tikus terv kivitelezésébe kez-
dett. 

– Egy lakatlan sziget készült
el elõször – néhány tömbre és
farönk alapra gipszes ron-
gyokból alakult ki a sziklaszirt.
Végigjárni a belakás útját a
természettel együtt élõ em-
berként, megteremteni a  ter-
mõ vidék létrehozásának fel-
tételeit: öntözõrendszert, víz-
elvezetést, az erdei, tóparti
gyûjtögetést segítõ berende-
zéseket elkészíteni – ez volt a
feladat – tudtuk meg Sándor
János tanár úrtól. – Alkotás
közben tanultunk az energia-
gazdálkodásról, víz és szélke-
rék segítette a gazdaságun-
kat. Készült függõhíd, tuta-
jok, kunyhók, karámok az ál-
latoknak, melyeket agyagból
gyúrtunk. Sok gyûjtõmun-
kánk volt a kiserdõben, a tó-
parton. Megvizsgáltuk, hogy
az egyes anyagoknak milyen
a szerkezete, mire lehet fel-
használni. Minél jobban el-
kezdett élni az alkotásuk a ke-
zük alatt, a gyerekek annál in-
kább élvezték. Nagyon tanul-
ságos volt.

– A tábor vállalása idén
érezhetõen nagyobb terhet
rótt a családokra. A gyerekek
ezt szép, fegyelmezett mun-
kával honorálták – kezdte ün-
nepi beszédét a tábort záró
kiállítás megnyitóján Prókai
Gábor mûvészeti vezetõ. – Az
idei témaválasztás nagyon jól
sikerült, szívesen foglalkoztak
vele, ügyesen örökítették át a
megtapasztaltakat. Az elké-
szült munkadarabok a termé-
szetbõl vett megismerést je-

lentik. Nagy öröm a visszaté-
rõ és az új táborozó is. A tûz-
zománc szakon például sok
kezdõ volt.  Ott idén magát
az anyagot kellett megismer-
tetnie a tanárnõnek, hogyan
lesz ebbõl  az a kép, amit al-
kotni szeretnék… Idén is so-
kan segítették a tábor létre-
jöttét. A Fétis Kft.-nek, aki a
pólókat biztosította, Vénin-
ger Margit kerámiáival kö-
szönték meg segítséget. A
Fakusz Kft. a tûzzománcosok
munkáját, Bea István fotós
Garami Mária grafikáit, Nagy
Gábor a sok erdei alapanyag-
ért emlékplakettet kapott. 

A tábor létrehozott egy
ösztöndíjat, amely azt jelen-
ti, hogy a nyertese a követ-
kezõ, tehát a 2010-es, kéthe-
tes táborban ingyenesen ve-
het részt az általa választott

szakon. Minden csoport je-
löltet állíthatott, így a rajzo-
sok Csillag Dórát, a kis kéz-
mûvesek Hödl Alizt, a tûzzo-
mánc szakosok Székely Zsu-
zsát, a keramikusok Illés
Zsombort, a szobrászosok
Szabó Fülöpöt tartották a
legügyesebbnek maguk kö-
zül. A szerencse végül a hét
és fél éves váci Hödl Aliz mel-
lé pártolt, õ lett az idei év
ösztöndíjának nyertese. 

Persze, hogy örülök, hogy
nyertem! Sok mindent csinál-
tunk Lóri bácsival a két hét
alatt. Tarisznyát, nemezlab-
dát, szõttünk, fontunk, ren-
getegféle természetes anya-
got használtunk – mondta
Aliz.

Gratulálunk!
V. Pálfai Kinga

A XVI. Képzõmûvészeti Alkotótábor

Felépítették Robinson Crusoe szigetét

Prókai Gábor

Sándor János tanár úr
tanítványaival

Robinson Crusoe 
szigete a vendégekkel
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Népi fazekassággal, ló-
szõrékszer-készítéssel, fa-
faragással, bõrözéssel, ne-

mezeléssel ismerkedett az
a hatvanegynéhány gyer-
mek, aki június végén a
mûvelõdési ház által szer-
vezett táborban részt vett.
– Hat éve szervezzük a
népmûvészeti foglalkozá-
sokat. Nálunk nincs köz-
ponti koncepció, mindig a
szaktanárok határozzák
meg a saját területükön a
témákat, az anyagokat a
csoport életkorának, ké-
pességeinek megfelelõen
– magyarázza Bartha Kata,
a Söndörgõ csoport veze-

tõje. – Nálam idén a ke-
nyér állt a fókuszban, s
minden, amit csináltunk,
ezzel volt kapcsolatban.
Készítettünk kenyeresko-
sarat, takarókendõt, hí-
meztünk, rojtoztunk. Bó-
csán voltunk aratni, aztán
csépeltünk. Másnap min-
denki kenyértésztából kis
cipót dagasztott magá-
nak, amelyeket kemencé-
ben meg is sütöttünk.  A
zárókiállításunkon már
mindezt egyben csodál-
hatta meg a közönség. A
fafaragók az õsi  motívu-
mokat kezdték el faragni,
s  mindig a hozzá  tartozó
meséket mondta el a taní-
tójuk. A lószõrékszer készí-
tése nagyon nagy türelmet
igényel. Akik elõször pró-
bálják, gyakorlatilag gyû-

rûn, pici medálon kívül
nem tudnak még mást el-
készíteni, de azok gyönyö-
rûek. Akik  több éve járnak
ide,  csodálatos dolgokat

tudnak alkotni. Kifejezet-
ten tetszetõsek, akár érté-
kesíthetõ termékek a bõ-
rös szakmunkák.  Az, hogy
mennyire élnek ezekkel a
képzõmûvészeti lehetõsé-
gekkel a gyerekek,  elsõ
körben a szülõkön múlik,
akik beíratják ide gyerme-

küket, aztán pedig raj-
tunk, pedagógusokon,
hogy mit tudunk átadni.
Nem minden ide járó gye-
rekbõl lesz mûvész, de
nem is ez a fontos. Ki tud-
ja, az életük mely szaka-
szában nyúlnak majd visz-
sza ahhoz, amit itt kap-
tak?

V. Pálfai Kinga

Népmûvészeti tábor a mûvelõdési házban
Az idei nyáron a korábbiakhoz  képest hússzal több gyerek jelentkezett a népmûvészeti
táborba. Ez jelenti egyszerre a tudatos választást, mely a hagyományos mûvészeti ága-
kat részesíti elõnyben, és azt is, hogy az egy hetes táborra nagyobb volt a fizetõképes
kereslet
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Társegyházunk az idén
ünnepli templomai fenn-
állásának jubileumait.
Felsõgödi templomunk és
a szõdligeti templomunk
idén lesz 70 éves, az
alsógödi templomunk pe-
dig 10 éves. 

Ezzel kapcsolatosan
társegyházunk három ün-
nepet szervez a templo-
mok fennállásának évfor-
dulójára. Az elsõ ünne-
pünk augusztus 16-án
vasárnap 15 órakor lesz
Felsõgödön, a másodikat
szeptember 13-án vasár-
nap 15 órakor tartjuk
Szõdligeten, a harmadi-
kat október 25-én vasár-
nap 15 órakor Alsó-
gödön.

A felsõgödi templom és
a szõdligeti templom épí-
tésével és fiókegyházaink
társegyházzá válásával
kapcsolatosan álljon itt
néhány esemény. Ennél
részletesebben az ünnep-
re megjelenõ könyvekben

olvashatnak. 
1921.02.27.: Megala-

kult a Felsõgödi fiókegy-
ház a Váci Református
Egyház fiókegyházaként.

Kihelyezett lelkésze Sá-
fár Béla lett.

1922-ben engedélyt
kértek a belügyminiszter-
tõl az országos gyûjtésre.

1923-ban megalakult a
templomépítõ bizottság a
presbitériumban.

1924-ben dr. Széchy
Kálmán (akkori földbirto-
kos megj.: Cin) lehetõvé
tette, hogy az egyház te-
lekhez jusson, és ott felál-
líthassanak egy harangot.
A harangot 1924. 03. 23-
án de. 10 órakor szentel-
ték, amire meghívták a
püspök urat, Nagy Ferenc
esperes urat, a szomszé-
dos egyház lelkészeit az
elöljárókkal, a katolikus
egyházat és dr. Széchy
Kálmán nagyságos urat.

1925. 01.: Sáfár Béla lel-
kész jelentette, hogy a
belügyminiszter úr meg-
adta az engedélyt a gyûj-
tésre.

1926-38: Nagy Jenõt
felkérték, hogy ideiglene-
sen lássa el a lelkészi teen-
dõket, amit õ el is vállalt.

1928. 03. 28.: Megala-
kult az alsógödi fiókegy-
ház a Váci Református
Egyház fiókegyházaként.

1929. 08. 24.: Megala-
kult a Szõdligeti fiókegy-
ház, szintén a Váci Refor-
mátus Egyház fiókegyhá-
zaként

1937: Szõdligeten el-
kezdõdtek az építkezések.

1937. 06. 23: Az
Alsógödi-, Felsõgödi-,
Szõdligeti Református Fi-
ókegyház váci alapító lel-
késze, Sáfár Béla 61 éves
korában váratlanul meg-
halt.

1937. 09. 26. A három
fiókegyház kérvényezte a
társegyházzá alakulását,
melyet 1937. 10. 13-án
jóváhagyott az egyházme-
gyei közgyûlés.

1937-38: Pap Béla a ki-
rendelt lelkész

1938-ban megalakul az
A l s ó g ö d i - Fe l s õ g ö d i -
Szõdligeti Református
Társegyház, melynek elsõ
lelkészéül Bene Zoltán
tiszteletes urat választot-
ták.

1939. augusztus 6-án
szentelték a felsõgödi
templomot.

1939. július 23-án szen-
telték a szõdligeti templo-
mot

1999. október 24-én
szentelték az alsógödi
templomot.

Szeretettel hívunk és
várunk mindenkit, akik
szeretnének részt venni
gyülekezeteink ünnep-
ségén!

Ez az ünnepségsorozat
méltóképpen szeretne
megemlékezni azokról az

emberekrõl, akik aktívan
részt vettek mind a gyüle-
kezet életében, mind a
templomaink építésében.
Szeretnénk megemlékezni
azokról, akik lélekben, fizi-
kálisan és anyagilag támo-
gattak bennünket!

Ez az ünnepségsorozat
nem csak a múltba szeret-
ne visszatekinteni, hanem
a jövõ nemzedéknek is
kell, hogy szolgáljon! Nem
állhatunk meg itt!

Vegyünk példát elõde-
inkrõl, és mi is építsük,
gyarapítsuk tovább szívvel
és lélekkel a gyülekezete-
inket!

Isten áldjon meg ebben
a szolgálatban is mind-
nyájunkat!

Balogh Erika

Jubileumi ünnepségsorozat 
az Alsógödi-Felsõgödi-Szõdligeti Református társegyházban

Szotyori Nagy Gábor
református lelkész 

fogja össze 
az ünnepségsorozatot
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Meghívó
„Gödi õszi tárlat” csoportos kiállítás 

megnyitóját 
2009. szeptember 12-én szombaton 

17.00 órai kezdettel tartjuk 
a József Attila Mûvelõdési Ház 

emeleti termében.

Minden kedves Érdeklõdõt 
szeretettel hívunk és várunk!

Határiné Koczka Ilona
szervezõ

Több kontinenst bejárva,
szállásra 5 dollárnál többet
elvbõl sohasem költve is-
merkedik a világgal Raszler
György. Nem videokame-
rával, fényképezõgéppel
örökíti meg a látottakat,

hanem elõhúzza a papírt,
a grafitceruzát, és rajzolni
kezd. A helybéliek csodál-
kozása, biztatása közepet-
te hûen, mindig a helyszí-
nen befejezve adja vissza a
látottakat, finom árnyék-
kal, leheletnyi ködbe bur-
kolva az épületeket, a tá-
jat. Minden felismerhetõ,
aki látta már élõben vagy
fényképen a témát, tudja,
hol járt a mûvész. 

Raszler György 1991-
ben végzett a Magyar
Képzõmûvészeti Fõisko-
lán. 1994-ben ugyanott a
mûvészképzõt fejezte be,
1991-ben Nagyidai-
Neischel-díjjal, 1992-ben

Barcsay-díjjal tüntették ki.
Egyiptomban, Jordániá-
ban, Törökországban járt
tanulmányúton. 1995-tõl
vezetõ tanára az Eötvös
Lóránd Tudományegye-
tem Apáczai Csere János
Gimnáziumnak, ahol raj-
zot, mûvészettörténetet
és ábrázoló geometriát ta-
nít.

V. P. K.

Utak mentén
Raszler György alkalmazott grafikus kiállítása nyílt meg május 13-án az Olajfa Mûvész-
házban

Amerre járt a világban,
rajzolt Raszler tanár úr

Török László fotomûvész
is részt vett a kiállítás
megnyitóján
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Az év elsõ ünnepi idõszaka a négy hé-
ten át tartó farsang. Ekkor tartották a la-
kodalmakat, ez az idõszak a tél temeté-
se, evészet-ivászat, tánc, bujálkodás ide-
je, s ezt tiltotta is az egyház az ördögi
maskarák, alakoskodó figurák megjele-
nése miatt. A tiltás olyan jól sikerült,
hogy szemben a többi európai néppel,
alig-alig maradt fel magyar farsangi szo-
kás: a busójárás, a mohai tikverés, illet-
ve szatmári szokás volt a fonókban ló-,
szamár- vagy gólyamaskarába bújva ér-
kezni a legényeknek. Egységesen jellem-

zõ volt a zárt körtánc, a kör alakban
gyújtott tûz a rontó szellemek, az ördög
távoltartására. A farsang farka, utolsó
négy napja volt a legzajosabb, „legfa-
lánkabb”, hogy aztán hamvazószerdá-
val az emberek átforduljanak a húsvét-
váró böjttel a csendesebb idõszakba.
Mielõtt elért volna bennünket Bécs ha-
tására a karácsonyfás szentesteünnep-
lés, a húsvét volt a magyarok legna-
gyobb ünnepe. Nagy-, vagy bûnbánó-
csütörtökön a papi vezetõk a templom-
lépcsõkön a szegények lábát mosták, el-

hallgattak a harangok, a hívõk sokasága
nagypénteken három csepp vízen, há-
rom szem búzán böjtölt, s a nagyszom-
bati feltámadás éjjeli ünnepe után vet-
tek elõször magukhoz húst. A tojásírás-
nak nem csak a leányok-legények kö-
zött volt jelentõsége, de komaságba is
vittek belõle – a gyermek leendõ ke-
resztszüleit kiválasztani. Május 29-én
pünkösdtõl Szent Iván napjáig vehetjük
számba a jeles napokat. Ha kedvet kap-
tak, csatlakozzanak!

V. P. K.

Jeles Napok
Új elõadássorozat indult április elsején az Olajfa Mûvészház szervezésében. Dr. Szacsvay
Éva, a Néprajzi Múzeum fõmunkatársa az év kalendáriumi ünnepeit mutatja be nép-
szokásokon, néphagyományokon, a néphiten keresztül

Idén a mûvelõdési ház mun-
katársai új hagyományt te-
remtve május utolsó szom-
batjára hagyományõrzõ
gyermeknapot szerveztek a
Közmûvelõdési és Oktatási
Bizottság támogatásával.
Szegedi Sándor megnyitó
szavai után a Búzaszem
Ökumenikus Iskola leányai
énekelték a Pünkösdölõt, s
táncuk közben felékesítették
a májusfát, „meghordoz-
ták” királyné-aszszonykát. A
színpadon az elsõ produkci-
ót Greguss Gergõ tanítvá-
nyai, a Németh László Álta-
lános Iskola néptánc szakos

tanulói adták. Mûsorukban
húsvéttól pünkösdig népi já-
tékokat mutattak be. Õket
követte a Röcögõ, akik élõ
zenére is táncoltak, a talpuk
alá a Dunazug Zenekar adta
a muzsikát. A délelõtt mold-
vai és magyar táncházzal zá-
rult. Mindaddig, amíg a
gyermekcsoportok táncol-
tak, a férfiak és az asszonyok
próbatételeknek vetették alá
erejüket, ügyességüket,
gyorsaságukat.  Délre ki is
hirdette Horti Zoltán cere-
móniamester, hogy az új
pünkösdi királyi pár
Karánsebessy Balázs és pár-

ja, Orsolya! Délután a sziget-
monostori Zöldsziget, a Nõ-
tincsi, a Váczi, a Credo és a
Szõdi Szita néptáncegyütte-
sek elevenítették meg az
ezerarcú magyar népvisele-
teket, táncokat a színpadon.
A Ládafia Mûhely bábelõ-
adásán kacagott könnye
csordultáig kicsi és nagy, ál-
landóan teli kosarakkal for-
gott a körhinta, sorban áll-
tak a csúzlizdák elõtt, a leg-
kisebbeknek játszószõnye-
get, az ügyes kezûeknek
kézmûves foglalkozást tele-
pített a tó partjára a JAMH
csapata. Különleges fajáté-

kokat hozott a Dunakaland
Alapítvány, az IZOLA SE ka-
landpályáján játszott a gye-
rekekkel a Játszoda -speciális
fejlesztõház munkatársa.
Bár nem sütött a nap, a gye-
rekek önfeledt öröme, tán-
ca, a hagyományos játékok-
ban talált élvezet beragyog-
ta a Feneketlen tó melletti
rétet. Az igazi esõ csak esté-
re érkezett meg, de akkorra
már a mûvelõdési ház nagy-
termében ropták Ladányi
Ferenc és zenekarának játé-
kára.

V. Pálfai Kinga

Visszatekintés

Megválasztották a pünkösdi királyt
Pünkösdi király, királyné választás, Regionális Néptánc-találkozó, gyermeknap a Feneket-
len tó mellett

Finn-magyar zenei kapcsolatok

Az év elején a Búzaszem
Mûvészeti Iskolájának ve-
zetõje tanulmányúton járt
az északi országban. Ak-
kor hívta meg Gödre a
magyar testvérpár mód-
szerével tanuló finn diáko-
kat.  

Jaana Laasonen fuvola-
tanárnõ három növendé-
kével érkezett Szilvay Csa-
ba nemzetközi hírû zene-

pedagógus városába. Két
fuvolista és egy végzõs
csellista diáklány kápráz-
tatta el kifogástalan pon-
tossággal, tökéletes tech-
nikával és érezhetõen
szenvedélyes szeretettel
elõadott muzsikájával a
gödi hallgatóságot. 

- A Kelet-Helsinki Zeneis-
kola a legnagyobb zenein-
tézet egész Finnország-

ban. Óvodástól a 19 éves
korúakig foglalkozunk a
tanítványokkal. Az intéz-
ménybe beépült az iskola-
otthonos zeneiskola, ahol
a gyerekek heti négy alka-
lommal kamara-, további
két alkalommal egyéni ze-
neórákon vesznek részt.
Ehhez jön a szolfézs, a ze-
nekar. Szóval rengeteget
foglalkoznak a zenével.

Alapelvünk, hogy a tanítás
a gyerekek nyelvén történ-
jen, ehhez remek a színes
húros módszer. Szeretem
a magyarban ezt a kifeje-
zést: játszani a hangsze-
ren – ez így is van, egysze-
rûen imádják a muzsikát!
- nyilatkozta a tökéletes
magyarsággal beszélõ ta-
nárnõ a koncert végén.

V. Pálfai Kinga

A Szilvay testvérek a Kodály-módszer alapján dolgoztak ki egy színekre, színes hú-
rokra alapuló zeneoktatási módszert. Erre az elvre zeneiskolát alapítottak Finnor-
szágban. A Kelet-Helsinki Zeneintézet végzõs hallgatói adtak hangversenyt – töb-
bek között magyar szerzõk mûveibõl - a József Attila Mûvelõdési Házban
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Kultúra

Gödi pillanatképek
A Kossuth tér egyik arca...

A Beck Ö. Fülöp téren már csak a kõszobor hiányzik

A Kossuth utcában 
a szabálytalanul állított korlátot

egy éve nem távolították el 

Ázik a Németh László 
Általános Iskola homlokzata

A Németh László 
Általános Iskola portáljára 
is ráfér a tatarozás

Három hónapja várnak az 
ígért hirdetõtáblára

...és a másik
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- Felnõtt csapatunk az
õszi szuper szereplés után
tavasszal elveszítette mo-
tivációját, és a 6. helyen
végzett.  Ennek ellenére a
megye II. osztályban foly-
tatjuk - kezdte Mohai Gá-

bor a közelmúlt értékelé-
sét. - Talán  a legfonto-
sabb, hogy az utánpótlá-
sunkat felsõbb osztályban
szerepeltethetjük.

Ificsapatunk „szétverte
a mezõnyt”, közel 200
góllal bajnok lett. Serdülõ-
ink fegyelmezettsége és
kiváló baráti társasága va-
lamint az edzõi fanatiz-
mus a középmezõnyre lett

elég, de a jövõkép szépen
rajzolódik. A ’97-’98 kor-
osztály rendkívüli tehet-
séggel megáldott gyere-
kek, de edzõjük üzleti le-

hetõségeket látott bennük
(átigazolta õket Vácra),
más elképzelései voltak,
mint nekünk. A volt edzõ
szakmai felkészültsége ki-
magasló, de emberi és
morális gondokat érez-
tünk inkább. Meggyõzõ-
désem, hogy toleranciánk
valamint – bízom benne –
felfogásunk juttatott min-
ket idáig. Megjegyzem, az
FTC ebbõl a korosztályból

próbajátékra hív 5 gyer-
meket. Gyanítom, a tehet-
ségük miatt… Többi után-
pótlásunk szépen fejlõdik.

- Az õszi fordulókra az
összes korosztályunkat
neveztük. Mindenképpen
elõrelépést várok. Átszer-
vezzük az edzõi gárdán-
kat. Az eddig az ifiket irá-
nyító Pató Gábor szemé-
lyében megtaláltuk az
utánpótlást összefogó
személyt, aki egyben a
FTC kapcsolattartója is.
Tárgyaló- és szervezõkész-
sége, és nem utolsó sor-
ban precizitása miatt gon-
doltunk rá. Leendõ edzõ-
inkkel még tárgyalunk -
mondta Mohai a közeli
terveket illetõen.

Az alsógödi mûfüves
projecttel kapcsolatban
hozzátette: - Ez a legké-
nyesebb kérdés. Másfél
éve foglalkozunk a létre-
hozásával. Új lehetõségek
nyíltak meg elõttünk. Nyi-
tottabbak lettek a bankok,
és magánbefektetõvel is
tárgyalunk. Nem ígérek
semmit. Tesszük a dolgun-
kat, és nem adjuk fel ad-
dig, amíg nem látjuk a
kész pályát!

Vasvári Ferenc

Labdarúgás: 

Átszervezések a szakosztálynál 
– villáminterjú Mohai Gáborral
A Gödi SE Labdarúgó Szakosztályának vezetõjét – miután a Fradival való
együttmûködés következtében a szakosztály országos reflektorfénybe került – egy
villáminterjúra kértem

Gól!

Itt még motivált volt a csapat

Jövõre talán feljutnak
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5 elsõ, 3 második és 9
harmadik hellyel zárta a
poznani ifjúsági és U23-as
kajak-kenu Európa-baj-
nokságot a magyar kajak-
küldöttség. Az olimpiai
szám magyar sikereihez a
Gödi SE két tehetsége,
Hagymási Anita és testvé-
re, Réka is hozzájárult egy
arany- és egy bronzérem-
mel. A lengyelországi ma-
ratoni EB-n, július utolsó
hétvégéjén Sinkó László
tanítványa, Havas Eszter
az U23-asok 21 és fél kilo-
méteres távján utcahosz-
szal lett Európa legjobbja.

A síkvízi sikerekrõl Mak-
rai Csabát kérdeztem.

- Július közepén Szege-
den rendeztek egy U23-as
válogatót, ahol Hamar Pé-
ter elsõ éves felnõttként a
nála idõsebbek között

harmadik tudott lenni. Ez
az eredmény nagyon biz-
tató a jövõre nézve, kiváló
felnõtt versenyzõ válhat
belõle. Ezután elutaztunk
a poznani ifjúsági és U23-
as EB-re, ahol az olimpiai
számban, nõi 500 méte-
ren Hagymási Anita páros-
ban ért el aranyérmet,
míg húga, a még serdülõ
korú Réka a négyesben
zárt bronzéremmel -
mondta Makrai Csaba. Az
edzõ a közeljövõ prog-
ramjával kapcsolatban
hozzátette: - Nagy erõkkel
készülünk a legnívósabb
idei versenyünkre, az ifjú-
sági világbajnokságra, au-
gusztus elején Bán Kristóf
utazik Moszkvába, 500
méteren párosban vívta ki
az indulás jogát.

A szakosztály az után-
pótlás-élsport mellett a

szabadidõsportra is nagy
hangsúlyt fektet. Készül-
nek az augusztus 29-i,
XVI. Göd Kupára, mely

évek óta a Dunakanyar
egyik legnagyobb szabású
vízisport-eseménye.

Vasvári Ferenc

Kajak: 

A Hagymási testvérek a síkvízi, 
Havas a maratoni EB-n remekelt

A verseny idõpontja (kezdés):
2009. augusztus 20., reggel 9
óra.
A verseny helye: Németh
László Ált. Iskola tornaterme,
esetleg tornacsarnoka.
A verseny célja: A hagyomá-
nyos, augusztus 20-i sport-
rendezvényen versenyzési le-
hetõség biztosítása igazolt és
versenyzõi kategóriában. A
versenyen bárki részt vehet
helyi és a környék településein
lakók közül.
Versenyszámok: Egyéni férfi-
nõi kategóriában külön ama-

tõrök és igazolt játékosok ré-
szére.
Nevezés: A helyszínen a mér-
kõzés elõtt fél órával.
Nevezési díj: 300 Ft /fõ.
Díjazás: Igazolt kategóriában
az I.-III. helyezettek elnyerik a
Göd Rekord Kupát. Amatõr
kategóriában az elsõk szintén
kupát nyernek, a 2-3. helye-
zettek jutalomban részesül-
nek.
Mindenkit vár a rendezõség! 
Fojt Attila szakosztályvezetõ
(Rekord KFT vezetõje) és Gu-
lyás Miklós edzõ.

Asztalitenisz: 

Augusztus 20-án újra
REKORD Kupa!



-Teljesen önszervezõdõ-
ek vagyunk, a város tö-
megsportigényét szeret-

nénk kielégíteni a röplab-
dasporton keresztül. He-
tente 1-2 alkalommal, fõ-
leg hétvégenként jövünk
össze a Balázsovits Sport-
csarnokban kb.15-en. Van
közöttünk kezdõ és hala-
dó, sõt egykori NB I-es já-
tékos, aki most végzi a
szakedzõi szakot. Fiatalok,
idõsebbek egyaránt ját-
szanak, csoportunk egyik

erõssége például a
GÖRCS, azaz Gödi Öreg
Csajok. Az edzésekre min-

dig hoz valaki süteményt,
gyümölcsöt, majd be-
ülünk valahova beszélget-
ni, igazi közösségépítõ
program, mely nem csak a
sportról szól. Idén két al-
kalommal – tavasszal és
nyár elején – szerveztük
meg a „RÉKA”-t, a Röplab-
da Éjszakai Kupa Amatõ-
röknek rendezvényünket,
mely jelentõs tömeget

mozgatott meg. Helyi gö-
di csapatok szervezõdtek,
de még a váci gimnázium-
ból is van érdeklõdés. Ak-
tívan részt veszünk a helyi
sportéletben. A Fétis
sportnapon többen is ját-
szottunk, magam még já-
tékot is vezettem a
strandröplabda-tornán.
Terveink között szerepel,
hogy õsszel már egy telje-
sítményorientált tornát is

szervezzünk, az amatõrök
mellett a felkészültebb já-
tékosok, csapatok bevo-
násával, kortól, nemtõl
függetlenül. Szeretnénk
egy kicsit szakmai szem-
pontból is készülni, ennek
is keressük a lehetõségét,
és egy amatõr egyesület
igényét is m egfogalmaz-
tuk - mutatta be mûködé-
süket Szalai Gyula.

Vasvári Ferenc
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Véget ért a megyei csapatbajnokság
2008-2009-es évadja. A Gödi Körkép jú-
niusi számában arról tájékoztattuk Önö-
ket, hogy a finisben három meccsbõl ket-
tõt meg kell nyerni ahhoz, hogy a gödi
csapat tartani tudja a helyezését. 

- A terv tökéletesen teljesült: Gyõztünk
Vámosmikola és Aszód ellen, bár kikap-
tunk a bronzérmes Zsámbéktól. Az évre
kitûzött célunkat elértük, a tizenkét csa-
patos mezõnyben az elsõ harmadban
végeztünk a 4. hely megszerzésével. A
számokat tekintve: 13 gyõzelem, 2 dön-
tetlen, 7 vereség, 28 pont, mindez 64 %-
os teljesítménynek felel meg. Játszma
arányunk: 238:158. Külön kiemelem és
megdicsérem Felker Zoltánt, aki az ösz-

szes mérkõzésen szerepelt, egyúttal a
legeredményesebb játékos volt, egyéni
teljesítménye 80 % - mondta lapunknak
Gulyás Miklós, a Gödi SE asztalitenisz
szakosztályának edzõje.

A bajnokságban a következõ verseny-
zõk kaptak játéklehetõséget (zárójelben,
amennyi fordulóban játszott): Felker Z.
(22), Gulyás M. (14), Szemendri S. (12),
ifj. Gulyás M. (10), Cserny P. - Hajdu Z. (7-
7), Fojt A. (5), Nagy L. (3).

A finis mérkõzései:
Göd - Zsámbék 5:13; Felker (2),

ifj.Gulyás (2), Hajdu (1).
Göd - Vámosmikola: 10:8; egyéni:

Felker (4), Gulyás (3), Nagy (1); páros:
Felker - Hajdu (1), Cserny - Nagy (1).

Göd - Aszód: 15:3; egyéni: Felker (4),
ifj. Gulyás (4), Gulyás (3), Nagy (3); páros:
Felker - ifj.Gulyás (1).

V. F.

Asztalitenisz: 

13 gyõzelemmel negyedik a csapat a megyei
bajnokságban, Felker a legeredményesebb 

Röplabda: 

Túl a második éjszakai kupán
– egyre népszerûbb a gödi röplabdasport
Tavaly alakult, idén már két éjszakai kupát szervezett a gödi röplabdacsapat. Civil kezdemé-
nyezés, céljuk a sportos együttlét és közösség szervezése – középpontban a röplabdával. A
gödi röplabdaélet formálódásáról az egyik aktív résztvevõt, Szalai Gyulát kérdeztem

Egyre népszerûbb a „RÉKA”

Ribényi Ákos 
kiváló védekezése
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A gödi intézmények
munkatársain kívül a gö-
di lakosokat is várják a
szervezõk az elsõ alka-
lommal kiírt Intézményi
Sportnapra szeptember
elején. 

A programban a tervek
szerint – a kajakosok be-
vonásával – vízi produkci-
óra is sor kerül, a focipá-
lyán lesznek a labdaspor-
tok mellett ügyességi fel-
adatok is. Ezekkel  csalá-
dokat, kisebb közössége-
ket szeretnének meg-
mozgatni a szervezõk. A
Gödi SE hagyományte-
remtõ céllal írja ki a
sportnapot. Az egész

napra tervezett esemé-
nyen a hangulatot zenei
programok fokozzák. A
jelenlévõknek természe-
tesen ételben - italban
sem lesz hiányuk.

A rendezvény szeptem-
ber második szombatján,
12-én reggel 10 órakor
kezdõdik az alsógödi fo-
cipályán. A szervezõk
várják a gödi hivatalok,
iskolák, óvodák, bölcsõ-
dék, egyéb intézmények
dolgozóit családjukkal
együtt, de a programo-
kon természetesen bárki
részt vehet.

V. F.

Beharangozó: 

Intézményi Sportnap 
a Gödi SE szervezésében!

A TOPhÁZ Speciális Ott-
honban nyáron immár 4.
alkalommal szervezik meg
a Seni Kupát a Bella-Hun-
gária Kft. és a TOPhÁZ tá-
mogatásával.

Ezt a rendezvényt azért
rendezik hagyományte-
remtõ szándékkal, mert
szeretnék a sérült embe-
rek életét szebbé, boldo-
gabbá tenni. A szervezõk
számára nagy öröm látni,
hogy mekkora élményt
nyújt a fogyatékkal élõk-
nek ez a sportesemény. 

A rendezvénynek 2006
óta intézményünk bizto-

sítja a helyszínt, itt zajla-
nak a mérkõzések a meg-
hívott intézmények lakói,
csapatai között. A nyertes
csapatok Egerben ismétel-
ten megmérkõznek egy-
mással, ahonnan az út
Lengyelországba vezet. A
sérültek világában a sport
nagyon fontos: Alkalmaz-
kodóképesség, aktív moz-
gás, a szabályok ismerete
és betartása nagyon sokat
jelent a készségek fejlõdé-
sében.

Virág Jenõné
igazgató

Sport a sérültekkel, a sérültekért

Felhívás 
egy kis sportolásra
Kovacsik Tamás körzete (4.) kihívja a többi gödi
körzet sportos csapatát strandröplabda,
sárkányhajó sportágakban!

Idõpont: 2009. augusztus 20. 

Helyszín: Felsõgöd, Kék Duna Klub Hotel

Csapatok létszáma, kezdési idõpontok
Strandröplabda: 
4 fõ (több csapattal is lehet nevezni) 10.00-tól

Sárkányhajó: 
16-20 fõ 14.00-tól

Egy ember két sportágban is szerepelhet.

Nevezés: 
Elõzetesen a 06 30 668 8545-ös telefonszámon
vagy e-mailen: wagner@g-piar.hu

Wagner László

Virág Jenõné gödi csapatával
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Augusztus 22. szombat

10.00. Trail (kispályás akadályverseny)
12.00. Superhorse-Reining bemutató

(western díjlovaglás)
12.30. Lassúsági verseny (ügyességi verseny)
13.00. Ebéd

13.30. Pole Bending (gyorsasági szlalomverseny)
14.30. Team Penning (marhaterelés lóháton)
15.30. Ranch Ropping (lasszózás földrõl)
16.00. Ropping (marhalasszózás lóhátról)

Este zenés, táncos szórakozás line dance
bemutatóval.

Augusztus 23. vasárnap

10.00. Western Horsemanship (stíluslovaglás)
10.30. Western Pleasure (jármódvizsga)
11.00. Cowboy Race (nagypályás akadály- 

és ügyességi verseny)
12.30. Ebéd
13.30.  Barell Racing (gyorsasági hordókerülés)
14.30. Ranch Sorting (marhaválogatás lóháton)

Büfé mindkét nap non stop, 
hideg-meleg étellel, itallal.

Belépõ: 500.-Ft, 

14 év alatt ingyenes.

Sport

Western Országos Bajnokság (V. forduló) a gödi
Szálender tanyán – marhás és ügyességi versenyekkel
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www.gödinfo.hu

Göd társasági és információs on-line magazinja!

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

apróhirdetést  és reklámozd vállalkozásodat!
- Rövidesen indul gödi térfigyelõ webkamera 

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

mp-nivo@hotmail.com • 06-20-928-0340

Kellemes kikapcsolódást kívánunk! 
Gödinfó Szerkesztõség

Eladó 5000 m2

SZÁNTÓ A GÖDI SZÁLENDER TANYÁN. 
Ez 50% tulajdoni hányad, 
073/7 helyrajzi számon.

Irányár: 4,5 millió Ft • Tel.: 06-20-211-0513

• Mellékjövedelem kötetlen
munkaidõben! ORIFLAME svéd
tisztálkodószerek és kozmeti-
kumok forgalmazásához társa-
kat keresek. 70-775-6094; 20-
962-8224; 27-632-946

• Parkettás vállal hagyomá-
nyos-, szalag-, laminált padló-
lerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást. Tel.: 06-70-505-1177

• Szobefestés, mázolás, ta-
pétázás, belsõ dekorációs mun-
kák, gipszkarton falak és
álmenyezetek építése, stb. Tel.:
06-30-386-4456

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

• Fakivágás! Veszélyes fák ki-
vágása alpintechnikával is, ko-
saras daruval! Elszállítás meg-
oldható. T.: 06-30-463-4070,
06-27-337-353

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

• HÁZHOZ IS MEGYEK! Fod-
rász - gyógypedikürös házhoz
is megy. Tel.: 06-70-269-8446

• TALÁLJA MEG ÖN IS A PÁR-
JÁT! Társkeresõ Iroda a Duna-
kanyar régióban. Elõzetes tele-
fonos egyeztetés 14 órától 06-
20-566-5047

• Eltartási szerzõdést kötnék
idõs hölggyel, úrral. Képesítés-
sel rendelkezem. Ápolás a saját

lakásomon is megoldható. 06-
20-357-0009

• Lakatost keresek részmun-
kaidõben szerkezeti munkákra
(gödi munkahely). Érdeklõdni:
06 30 9427 437 telefonon.

• Támogatott OKJ-s képzé-
sek Budapest, Vác, Gödöllõ!
Kéz-, lábápoló mûkörömépítõ;
Fodrász; Kozmetikus; Masszõr.
fodrászoktatas.hu, 06-70-533-
6379

• Eltartási szerzõdést kötnék
egyedülálló idõs személlyel.
Ápolását, gondozását vállalom.
Hívjon bizalommal! 06-30-870-
5288

• Kihagyhatatlan lehetõség!
Legyen vendége Welness Ott-
honunknak díjtalanul. 06-30-
350-9565

• Karosszéria javítást, bizto-
sítási ügyintézést, mûszaki
vizsgáztatást rövid határidõvel
vállalunk. Telefon: 06-30-544-
4049

Apróhirdetések

MINÕSÉGI TÜZIFA
ELADÓ

TÖLGY ÉS CSER
HASÍTVA 1900,-/q
GURIGA: 1800,-/q

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA
06-30-352-0703
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KONTÉNER 
RENDELÉS

sitt, sóder, homok,
termõföld szállítás,

lomtalanítás 
3-4-5-6-7-8 m3

konténerekkel.
Gépi földmunka.

06-20-941-5805

Posztos-Electric Kft.
Vállalunk teljeskörû 

villanyszerelést, 
hibaelhárítást, 
karbantartást.

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

TV-k Videok, CD-k,
HiFi tornyok javítása

06-20-321-4801
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BÚTBÚTORKÉSZÍTÉS, ORKÉSZÍTÉS, 
LAPSZABÁSZALAPSZABÁSZATT

Ingyenes helyszín felmérés,

tervezés • konyhabútor, 

• fürdõszobabútor,

• irodabútor, • szekrények

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

Továbbra is várjuk régi és új megrendelõinket!
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Fejtörõ

Júliusi keresztrejtvényünk
megfejtése: „Kávék, teák
és fagylaltok várják a
Christie’s-ben, ha finom-
ságra vágynak!”
Nyerteseink: Vincze Csaba
és Kaibl Rezsõné. A nyere-
ményeket eljuttatjuk
Önökhöz. Gratulálunk. 
Augusztusi keresztrejt-

vény feladványunk meg-
oldását, kérjük, nyílt leve-
lezõlapon juttassa el szer-
kesztõségünk címére.
2132 Göd, Pf.: 72.!
Nyereményeink: Egy-egy
4.000.- Ft-os étkezési
ajándékutalvány, amelyet
a Duna Csárda ajánlott
fel a gyõztesnek!
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