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Tudják Önök,
ki volt Borbíró
Piroska? Gon-
dolom, nem
sokan. Romsics
Ignác, a neves
gödi történész
egészen bizto-
san ismeri, kit
rejt a név. Ezt
az embert kát-
r á n y p a p í r b a

tekerték, dróttal összekötötték, és
fejjel lefelé dobták be az elõre ki-
ásott gödörbe. Ez a gödör a 301-es
parcellában található, és Borbíró Pi-
roskát, igazi nevén Nagy Imrét rej-
tette magában. A rezsim nem mer-
te a sírhelyet az elhunyt eredeti ne-
vén megrendelni, ezért kellett az ál-
név. Titkosrendõrök védték a terüle-
tet, nehogy az áldozatok hozzátar-
tozói vagy a mártírokat tisztelõ la-
kosság megtalálja a hantokat. Mert
sírról nem lehetett beszélni. A meg-
süllyedt föld jelezte, hogy ott valaha
gödör lehetett.

Nehéz magyar történet az 1956-
os forradalom. A kronológiája las-
san talán összeáll, percrõl percre
pontosan követhetõ a forradalom
dicsõséges tizenegy napja. Tizenegy
nap - ahogy egy szerzõ írta -, amely
megrengette a világot. Mi jött utá-
na? Százezrek hagyták el az orszá-
got, mint egy második Mohács, úgy
fogyatkozott meg a magyar
lakosság.”Aki nincs ellenünk, az ve-
lünk van!” - hirdette Kádár János,
az új diktatúra elsõ embere. Tehát
ha befogtad a szádat, nem nyü-

zsögtél, akkor életben maradhattál.
Kétségeink ne legyenek, hogy a
hangoskodók a börtönben végez-
ték, az õ gyerekeik nem tanulhattak
ott, ahol akartak, ha egyáltalán to-
vábbtanulhattak. Majd jöttek a be-
szervezések, a III/III-asok, s az állam
kialakította azt a szervezetét, mely
folyamatosan ellenõrzése alatt tar-
totta az állampolgárokat. 

Tudtommal Gödön is élnek ilye-
nek közöttünk.  Ilyen múltat nem le-
het egyszerû a kommunista rend-
szer bukása után viselni. Mit mond-
hatnak az elkövetõk az unokáiknak?
A III/III-asok nevét tehát tudjuk, de
hol vannak a beszervezõik, a bûnö-
sök közt a legbûnösebbek? Miért
nem lehet az õ nevüket nyilvános-
ság elé tárni, miért védi õket a rend-
szerváltás összes parlamentje?
Megfejthetetlen titok, talán ki kell
halnia a rezsimben aktív szerepet
játszó generációnak, hogy a magyar
történelem eme fejezetét teljesen
megfejtsük. Talán tényleg sikerül
egyszer.

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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Képviselõ-testületi ülés

Az ülés kezdetén a
képviselõ-testület a terve-
zett napirendi pontok felét
törölte, illetve azok tárgya-
lását késõbbi idõpontra ha-
lasztotta. Ezzel kapcsolat-
ban Markó József megje-
gyezte: Nem sok mindent
fogunk ma tárgyalni, ha
minden napirendi pontot
kihúzunk. Az ülés idõtarta-
mát mindez nem befolyá-
solta, hiszen az a korábbi
alkalmakhoz képest jelen-
tõs mértékben nem rövi-
dült.

Ezt követõen a polgár-
mester tájékoztatta a jelen-
lévõket az önkormányzat T-
Com elleni perének ered-
ményérõl. Mint elmondta:
A város a per során koráb-
ban 32 millió forintot veszí-
tett, másodfokon azonban
Göd javára döntött a bíró-
ság. A korábban Sándor
István által megkötött szer-
zõdést érvénytelennek ítél-
ték, ugyanakkor a volt szo-
cialista polgármester a tár-
gyalások során semmiféle
segítséget nem nyújtott a
városnak – tette hozzá
Markó. Pinczehelyi Tamás
erre így reagált: Visszaélsz
a helyzeteddel, lejárató
kommentárokat fûzöl a tá-
jékoztatáshoz, és valótlan
dolgokat állítasz. Markó
válaszában elmondta,
hogy pusztán tényeket kö-
zölt, politikai szándék nél-
kül.

A város 74 millió forin-
tos, önrész nélküli pályáza-
tot nyert – folytatta a kö-
zelmúlt eseményeirõl való
beszámolót a polgármes-
ter. Ezáltal Göd a többi te-
lepüléshez képest átlagon
felüli összeghez jutott, me-
lyet az ún. kompetencia
alapú oktatás céljaira fordí-
tanak. Rábai Zita hangot
adott aggodalmának, mely
szerint ebbõl a pénzbõl a
városban egyetlen fillér
sem fog maradni – tette

hozzá. A jelenlévõ szakér-
tõk szerint azonban min-
den az intézményekkel való
elõzetes egyeztetések után
történt. A pedagógusok
képzésére Gödön, hétvégé-
ken kerül sor, az iskolák
számára ez kiadással nem
jár. 

Kruzslicz István napirend
elõtti tájékoztatást kért: Mi
az a fém monstrum, ami a
Zöldfa vendéglõ helyén
épül? Nagyon galádul néz
ki, a lakosság föl van hábo-
rodva. Ki engedélyezte az
építkezést, és miért éppen
oda? – tette fel kérdéseit
Kruzslicz. A polgármester
elmondta: 600 négyzetmé-
teren CBA üzlet épül ma-
gánterületen, magáncég
kezdeményezéseként. A
jegyzõkönyv igazolja, hogy
ezt a kérdést korábban már

tárgyalták, tehát nem új
keletû, és nem ismeretlen a
téma. Ezt erõsítette meg
Bertáné Tarjányi Judit is. A
fõépítész elmondta: Az
építkezés a Helyi Építési
Szabályzatnak megfelel, az
illetékes bizottságok koráb-
ban már tárgyalták a kér-
dést, illetve lakossági fóru-
mot is tartottunk az üggyel
kapcsolatban, ahol panasz
vagy fellebbezés nem tör-

tént. A külsõ falak felépülé-
se után  az épület külleme
egyébként jelentõs mérték-
ben javulni fog. 

A következõkben a testü-
let elfogadta az önkor-
mányzat elsõ félévi gazdál-
kodását, illetve költségve-
tési rendeletének módosí-
tását. Dr. Horváth Viktor
Gergõ ezzel kapcsolatban
több kérdésben is tájékoz-
tatást kért. A képviselõ el-
mondta: A kimutatásban
366 millió forint likviditási
célú hitelfelvételrõl, -168
millió forint adósságról, il-
letve -43 millió forint pénz-
készletrõl lehet olvasni. Ho-
gyan kell értelmezni a ne-
gatív elõjelû értékeket? A
Pénzügyi Osztály alkalma-
zottja elmondta: Ez pusz-
tán könyveléstechnikai kér-
dés. Elõzetesen kifizették
ugyanis a pályázatokhoz
kötõdõ beruházásokat. A
folyószámlák tényleges
helyzetét az év végi egyen-
leg fogja korrigálni. – Hor-
váth kifogásolta továbbá:
A Szerb Kisebbségi Önkor-
mányzat tevékenységérõl
és gazdálkodásáról a képvi-
selõknek semmiféle infor-
mációja nincs. Nehéz szív-
vel látom, hogy kötelezõ
támogatás jár pusztán
azért, mert néhányan ki-
sebbségi önkormányzattá
alakultak. – A VárosVédõk
Egyesületének képviselõje
hasonló elmarasztaló meg-
jegyzést tett a Településel-
látó Szervezet ügyében is.
Mint elmondta: Lehetetlen
úgy szavazni a TESZ költ-
ségvetésérõl, hogy abba a
képviselõknek nincs bete-
kintése. – Dr. Szinay József,
a város jegyzõje tájékoztat-
ta a képviselõt, hogy az
említett szervezeteknek kö-
telezõ  a Polgármesteri Hi-
vatalt tájékoztatni, tehát
elvileg nem ismeretlen a te-
vékenységük.

Ezt követõen az átmenõ

teherforgalom Göd terüle-
térõl való kitiltásáról dön-
tött a képviselõ-testület. A
helyi teherforgalmat szabá-
lyozó rendelettervezetet dr.
Nagy Atilla aljegyzõ terjesz-
tette elõ. Az utóbbi idõben
rengeteg lakossági panasz
érkezett a városon áthala-
dó teherautókra. Egyrészt
a kialakuló útkárok, más-
részt az okozott zaj és a
közlekedés biztonságának
romlása miatt. A leginkább
érintett terület a Nemeskéri
és az Alagút út környéke.
Kruzslicz István megjegyez-
te: Összevissza repedt és
nyomvályússá tett utakat,
teherautók által letört fa-
ágakat lehet találni az
egész városban. Lenkei
György hozzátette: Tartha-
tatlan állapot, hogy szlovák
rendszámú kamionok zúg-
nak át a városon útlerövidí-
tés céljából. – A napirendi
pont tárgyalása során el-
hangzott, hogy ez ügyben
jelenleg is tárgyalások foly-
nak a közútkezelõvel, illet-
ve megkezdõdik a forga-
lomban részt vevõk figyel-
meztetése. Az új forgalmi
helyzetre utaló táblák kihe-
lyezését követõen, novem-
ber 1. után bírságok kirová-
sa esedékes.

Sellyei Noémi tájékoztat-
ta a jelenlévõket, hogy a
könyvtár korábbi vezetõje
lemondott, így ki kellett ír-
ni a pályázatot. A legfõbb
pályázati feltételek: Szak-
irányú egyetemi vagy azzal
egyenlõ elbírálás alá esõ
végzettség, legalább 5 év
szakmai gyakorlat és bün-
tetlen elõélet. Kiemelkedõ
szakmai, illetve tudomá-
nyos tevékenység elõnyt je-
lent.

Az ülés további részére a
polgármester zárt ülést
rendelt el.

Az õsz elérkeztével ismét rendes ülést tartottak a város képviselõi. Szeptember
23-án a délelõtti órákban fõként gazdasági és városfejlesztési kérdéseket tûz-
tek napirendre. Nem jelent meg az ülésen Kovacsik Tamás és Mikesy György,
idõközben távozott Sándor István, Rábai Zita valamint Pinczehelyi Tamás

Vitáztak az épülõ CBA-ról
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Dr. Szinay József jegyzõt kérdeztük a közelmúltban lezajlott számvevõszéki vizsgálatról
- Mi történt az elmúlt hónapok-

ban a polgármesteri hivatalban?
- Legfontosabb eseményként a kö-

zelmúltban lezárult Állami Számvevõ-
széki vizsgálatot emelem ki. Az idei
évig az önkormányzatok törvényessé-
gi ellenõrzését és felügyeletét a köz-
igazgatási hivatalok látták el, azon-
ban ennek a hivatalnak az átalakulása
és az ellenõrzési hatáskör megszûné-
se után jelentõsen megnõtt a helyi
önkormányzati vezetõk felelõssége.
Megnyugtató számunkra, hogy egy
alapos számvevõi átvilágítás során
külsõ szakemberek objektív mércével
minõsítik a közpénzekkel történõ gaz-
dálkodásunkat. Zárójelben jegyzem
meg: Ugyanezt a célt szolgálja a fel-
ügyeleti  és a belsõ ellenõrzés, vala-
mint a könyvvizsgálat is. 

- Mi indokolta a számvevõszéki
vizsgálatot?

- Semmi olyan gazdasági, pénzügyi
esemény nem történt a városházán,
amiért soron kívüli vizsgálat lefolyta-
tása lett volna indokolt. Ez az ellenõr-
zés a számvevõszék idei évre tervezett
vizsgálatai között szerepelt, melynek
lefolytatásáról már az év elején érte-
sültünk.

- Milyen területeket vontak ellen-
õrzés alá?

- Az önkormányzatnál most lezárult
átfogó vizsgálat kiemelt tárgyát ké-
pezte a költségvetési egyensúly alaku-
lása, az uniós fejlesztési források
igénylése és felhasználása, a folya-
matba épített ellenõrzés, a közérde-
kû, elsõsorban gazdálkodási adatok
közzététele, az informatikai rendsze-
rek és az elektronikus közszolgáltatás
mûködése, a belsõ ellenõrzési rend-
szer kialakítása, valamint az elõzõ,
2006. évi ellenõrzés megállapításai-
nak hasznosulása.

- Hogyan értékelték a revizorok
az elmúlt két és fél év szakmai te-
vékenységét?

- Megállapításaik során a számve-
võk - amennyiben a biztonságos mû-
ködés esetleges zavarát vagy magas
kockázatát tapasztalták - kezdemé-
nyezték a jobbító intézkedések meg-
tételét. Az ellenõrzés alapvetõ célja a
megelõzés, illetve a feltárt hiba vagy
hiányosság kijavításának kezdemé-
nyezése volt. A hivatal osztályai szá-
mára nyár elején többletmunkát és a
napi feladatok (ügyfélfogadás, hatá-
rozathozatal) mellett megfeszített
tempót jelentett az ellenõrök számára
az archívumokból elõkeresni a vizsgá-

lathoz szükséges dokumentációkat. A
több hónapig tartó revíziót követõen
a számvevõk több kisebb nagyobb
fontosságú megállapítást és a jogsza-
bályi elõírások maradéktalan betartá-
sa, valamint a munka színvonalának
javítása érdekében számos javaslatot
fogalmaztak meg a polgármesteri hi-
vatalnak, a polgármesternek és a
jegyzõnek. 

- Milyen szankcionálási lehetõ-
ségevan az ÁSZ-nak?

- A különbözõ szabálytalanságok,
hibák, mulasztások feltárásakor az
ÁSZ minden önkormányzat vizsgálata
esetében javaslatot tesz a jogi szabá-
lyozásra, azaz felhív a megfelelõ álla-
pot helyreállítására. Súlyosabb eset-
ben kezdeményezheti a szabálytala-
nul igénybe vett pénzeszközök vissza-
fizettetését, sõt a szabálytalanságokat
elkövetõk személyi felelõsségének
megállapítását is, bûncselekmények
gyanúja esetén, pedig a nyomozóha-
tóság tudomására hozza a bûncselek-
mény gyanúját alátámasztó megálla-
pításait. 

- Gödön született-e javaslat sze-
mélyi felelõsség megállapítására?

- A gödi helyszíni vizsgálatot köve-
tõen az Állami Számvevõszék Minõ-
ségbiztosítási Osztálya az ellenõrzési
jelentés tervezete alapján – mint min-
den vizsgálat esetében - kétlépcsõs,
független minõségbiztosítási eljárást
folytatott le. A Számvevõszék ugyan
nem hatóság, nem szankcionál, és
nincs közvetlen lehetõsége kikénysze-
ríteni javaslatait, azonban ajánlásokat
megfogalmazhat. Ugyan a revizorok

egyes folyamatokat közepes, eseten-
ként magas kockázatúnak ítéltek
meg, összességében a minõségbizto-
sítási értékelés a képviselõ-testület
számára a vezetõk munkájával kap-
csolatban személyi felelõsség megál-
lapítását csak úgy, mint az elõzõek-
ben, most sem kezdeményezett. Gö-
dön megnyugtató és törvényes álla-
potok uralkodnak. Ezt azért is tartom
fontosnak kiemelni, mert a közelmúlt-
ban az ellenõrök a környék néhány
más településén feltártak olyan mér-
tékû hiányosságokat, amelyek a fele-
lõsség megállapításának kezdemé-
nyezésével járt.

- A hiányosságok megszüntetésé-
re mennyi idõ szükséges?

- A Pénzügyi Ellenõrzõ és Közbe-
szerzési Bizottság soron következõ
ülésén fogja megtárgyalni a jelentés
megállapításait, majd a képviselõ-tes-
tületen lesz a sor, hogy megtárgyalja
és a feltárt hiányosságok megszünte-
tése érdekében a határidõk és felelõ-
sök megjelölésével elkészíttesse az in-
tézkedési tervet. Az intézkedési tervet
az elfogadását követõ 30 napon belül
kell megküldeni az ÁSZ megyei Ellen-
õrzési Irodája részére. A jövõ nyár ele-
jére várhatóan valamennyi szükséges
intézkedés megtételére és azok utóel-
lenõrzésére is sor kerül majd.

A hiányosságok megszüntetésével a
hivatal valamennyi köztisztviselõje il-
letve az intézmények munkatársai a
város további fejlõdését kívánják szol-
gálni.

A Polgármesteri Hivatalból jelentjük

A Pénzügyi Ellenõrzõ és Köz-
beszerzési Bizottság szeptember
14-i ülésén a helyi adóosztály ve-
zetõje a jelenlévõk elõtt tájékozta-
tást tartott az Önkormányzat
2009. évi adóbevételeirõl. Jakab
Gábor elmondta: Az adóterhek
befizetésének jelentõs elmaradása
figyelhetõ meg. Az ez évre terve-
zett költségvetési bevételnek –
amely 1065 millió forint – csupán
48,14 %-át fizették be augusztus
végéig. A leginkább érintett adó-
nemek a következõk: késedelmi
pótlék (30,29%), helyi iparûzési
adó (42,42%), gépjármûadó
(49,15%), építményadó (56,46%),

kiszabott bírságok (65,44%), talaj-
terhelési díj (70,46%). Terveink
szerint az általános befizetési ha-
táridõt, tehát szeptember 15-ét
követõen az egyes adóalanyok ré-
szére fizetési felszólításokat fo-
gunk küldeni. Az év hátralévõ ré-
szében pedig a behajtási tevé-
kenység fokozása, valamint elsõ-
sorban a gépjármûadóra és az
iparûzési adóra vonatkozóan szá-
mos letiltás várható. A gazdasági
válság hatására sajnos Gödön is
romlott az adóalanyok fizetési
morálja vagy lehetõsége – fûzte
hozzá az adóosztály vezetõje. 

K. Z.

Õszi adófizetési mérleg
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Szeptember 4-én Du-
nakeszin átadták a kör-
nyezetbarát tervezéssel,
kivitelezéssel készült és
Közép-Európában egye-
düli energia-megtakarítási
mutatókkal mûködõ
TESCO-áruházat. A Leg-
zöldebb TESCO címet vise-
lõ bevásárlóközpont Du-
nakeszi és Göd találkozá-
sánál mindkét település,
sõt az egész Dunakanyar
fõvárosba tartó közleke-
dését megbénítja az autó-
tömeg átengedésére mi-
nõsíthetetlenül elégtelen
és alkalmatlan forgalmi
rend – lekanyarodó sávok
és közlekedési lámpák –
kialakítása miatt.

Eddig sem volt elké-
nyeztetve ez a desztiná-
ció, ám a tervezõk mintha
nem figyeltek volna a
meglévõ és a nyitás után
várható cél- és átmenõ
forgalom mutatóira. A
Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság területi igazgatósá-
ga sem állt a helyzet ma-
gaslatán, amikor elfogad-
ta a TESCO- Global Áruhá-
zak Zrt. számára elkészí-
tett megközelítési útvo-
nalterveket. Áll viszont

reggelente a település-
hossznyi kocsisor vége az
észak-dunakeszi domb te-
tején – vagy akár Dél-Gö-
dön! Különösen kilátásta-
lan a helyzet akkor, ami-
kor az M2-es úton is for-
galmi akadály – mint most
az aszfaltozás, esetleg
baleset – adódik, és átte-
relõdik a forgalom a régi
2-esre. 

A délutánonként na-
gyobb idõbeli szórással
hazafelé tartók helyzetét
könnyíti majd a Budapest-
tel szomszédos város má-
sik végén épülõ körforga-
lom, melyrõl elmondhat-
juk, hogy okos gondolat
szülötte lesz. Miért nem
gondolkodott senki oko-
san a hipermarket elõtt ki-
alakított közlekedési sá-
vok és a százméternyire
elhelyezett két (2!) lámpa
„ötletelése” közben? A
körforgalmi rend kialakí-
tása itt, a vásárlóközönség
letérése, de a hagyomá-
nyosan erre járók érdeké-
ben, a legkevésbé hozzá-
értõk szerint is minimum-
elvárás kellett volna le-
gyen.

Nem alaptalan tehát a

gödi lakosoknak a Polgár-
mesteri Hivatalhoz szép
számmal érkezõ panasza.
Ezekben ecsetelik a lehe-
tetlen, idõrabló helyzetet
– a hosszú percekig nem

mozduló, jobb esetben
egyesben araszoló kocsi-
sort –, amit a pöfögõ au-
tókból kiáramló üzem-
anyag-maradványok füst-
gáz felhõjében, kõolaj-
származékok permetében
kénytelenek elviselni…

Nesze neked, „legzöl-

debb környezetvédelem”
és „legzöldebb TESCO”! 

Mi sem tudjuk, hogyan
kellene megszüntetni a
kaotikus állapotot, de
õszintén reméljük, hogy

az arra illetékes hivatalok
és hatóságok megtalálják
és megvalósítják a legüd-
vözítõbb megoldást.

Göd, 2009. szeptember
30.

Göd Város 
Polgármesteri Hivatal

Energiatakarékos hipermarket – környezetszennyezõ megközelítés

Legzöldebb TESCO – leghosszabb kocsisor

Markó József polgármester
kimutatást készített Göd Vá-
ros Önkormányzatának I. fél-
évi gazdálkodásáról. A telepü-
lés két önállóan gazdálkodó
intézménnyel rendelkezik (Pol-
gármesteri Hivatal, Település-
ellátó Szervezet). A Polgár-
mesteri Hivatal 2009. évi bevé-
tele 1751 millió forint. Ennek
fõbb részeit a FIDUCIA köt-
vény kamatbevételei, a helyi
adóterhek, az ingatlanértéke-
sítésbõl származó anyagi for-
rások, valamint az Önkor-
mányzatok költségvetési tá-
mogatása képezik. Ezzel
szemben az I. félévi kiadások
összege 1630 millió forint. Ez
fõként a munkaadókat terhe-
lõ járulékok és személyi jutta-

tások kifizetését, pénzeszkö-
zök non-profit szervezetek és
közlekedési, ill. egészségügyi
vállalkozások részére történõ
átadását, szociális juttatáso-
kat, hiteltörlesztéseket és fel-
újítási kiadásokat foglalja ma-
gában. 

Az Önkormányzat lekötött
pénzeszköze június hó végén
900 millió forint volt.

A képviselõ-testület által el-
fogadott 2009. évi költségve-
tés módosított (bevételi és ki-
adási) fõösszege 4394 millió
forint.

A polgármester beszámoló-
ját a Pénzügyi Ellenõrzõ és
Közbeszerzési Bizottság szep-
tember 14-i ülésén elfogadta.

KZ

Az Önkormányzat
gazdasági helyzete

Köszönjük, hogy kiálltak
mellettünk!

Köszönjük, hogy megvéd-
ték az ország egyik legna-
gyobb kincsét, a vízvagyont!

Köszönjük, hogy aláírtak,
demonstráltak, tiltakoztak az
ország egyik legjobb
víziközmû cége önállóságá-
nak megtartásáért!

Köszönjük a polgároknak,
köszönjük az önkormányzat-
oknak, a polgármestereknek,
köszönjük minden kis és
nagy fogyasztónknak, kö-
szönjük a velünk tartó or-
szággyûlési képviselõknek!

Köszönjük mindenkinek,
aki részese volt annak a harc-
nak, amelynek eredménye-
ként 2009. szeptember 9-én
a Nemzeti Vagyontanács
végérvényesen visszavonta
azt az áprilisi döntését, amel-
lyel szét akarta darabolni cé-
günket, és a megmaradt rész
állami tulajdonú üzletrészeit
egy nálunk gyengébb ered-
ményeket felmutató másik
vízmûnek adta volna át.

A példaértékû összefogás,
a megtapasztalt erõs támo-
gatás arra ösztönöz min-
ket, hogy a jövõben még
inkább érvényesítsük egyik
legfontosabb alapelvün-
ket: számunkra a legfonto-
sabb a fogyasztó!

A Duna Menti Regionális
Vízmû Zrt

vezetése és dolgozói
„ A víz a jövõnk tükre!”

Szombat 10 óra. Mi van akkor hétköznap?
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A gödi oktatási intézmények 
2008/2009. évi tevékenységének értékelése
Szeptember 7-én, a Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság ülésének kezdetén Göd város
iskoláinak igazgatói értékelõ beszámolót tartottak az elõzõ tanévrõl. Az oktatási intéz-
mények 2008/2009. tanévrõl szóló beszámolóit a Bizottság gondosan szerkesztettnek és
részletesnek találta, majd egyhangúlag elfogadta azokat.             

Az iskolában tanuló
gyermekek száma az el-
múlt évben 742 fõ volt, az
oktatói-nevelõi tevékeny-
séget 59 pedagógus látta
el. 32 tanulócsoportot, il-
letve 4 napközis csoportot
alakítottak ki. Az iskolában
60 tanulási és/vagy maga-
tartási nehézségekkel küz-
dõ gyermek tanul. Az ad-
minisztratív, valamint tech-
nikai feladatokat ellátó
dolgozók száma 12. Az
osztályok átlagos létszáma
alsó tagozaton 23,9 fõ, a
felsõ tagozaton pedig 22,5
fõ. A tanulók kimagasló
eredményeket értek el
több országos versenyen,
többek között tanulmányi,
rajz, zene és tûzzománc
kategóriában. A pedagó-
gusok az év során részt
vettek szakmai továbbkép-
zéseken és konferenciá-
kon. Az intézmény 2008.
évi költségvetése az általá-
nos iskolára vonatkozóan
282 millió, a mûvészet-ok-
tatásra vonatkozóan pedig

57 millió forint volt. Sor
került az ún. partneri elé-
gedettség felmérésére is.
Az eredmény azt mutatta,
hogy a felmérésben részt
vevõ pedagógusok 87%-a,
a tanulók 80%-a és a szü-
lõk 84%-a elégedett az is-
kola szakmai irányításával,
a pedagógiai tevékenység-
gel, az iskola légkörével,
tisztaságával és technikai
felszereltségével – tájékoz-
tatta a jelenlévõket Lukács
Istvánné.

Németh László Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Horváth Ferenc igazgató
elmondta: A tanulók lét-
száma az elmúlt eszten-
dõben 651 fõ volt. 67 diák
ballagott el, ez év szep-
temberében 724 tanuló
kezdte meg intézmé-
nyünkben idei tanulmá-
nyait. Az alsó tagozathoz
365 fõ tartozik (14 osz-
tályban), a felsõ tagozat-
hoz pedig 339 (13 osz-
tályra elosztva). A korábbi
évekhez képest a
2008/2009. tanévben a
tanulmányi eredmények
jelentõs javulása volt
megfigyelhetõ, az igazo-
latlan órák száma pedig a
felére csökkent. Iskolánk
eredményesen vett részt

különféle tanulmányi ver-
senyeken (matematika,
természetismeret, olvasás,
vers- és prózamondás),
valamint a diákolimpián.
Az épületek felújítására,
az intézmény fejlesztésére
mintegy 24 millió forintot
fordítottunk. Ennek kere-
tében megtörtént többek
között a fûtés korszerûsí-
tése, az épület újrafesté-
se, kerékpártároló létesí-
tése, a vízelvezetés kialakí-
tása, korszerû tûzvédelmi
rendszer kiépítése, iskolai
székek és padok, illetve
számítástechnikai eszkö-
zök vásárlása. Az intéz-
mény pedagógiai tevé-
kenységének részleges ér-
tékelését az egyes munka-
közösségek év végi beszá-
molója tartalmazza.

Huzella Tivadar
Általános Iskola

Géza Fejedelem Református Általános
Iskola Gödi Tagintézménye
Dr. Lázár László elsõ alka-
lommal tarthatott rövid
értékelést a Közmûvelõdé-
si és Oktatási Bizottság
tagjai elõtt. A Búzaszem
iskola igazgatója elmond-
ta: Viszonylag fiatal iskolai
közösség vagyunk, intéz-
ményünk falai között je-
lenleg összesen 73 gyer-
mek tanul 5 osztályban
(mintegy 60 százalékban
gödi lakosok). Oktatói-ne-
velõi tevékenységünk sa-
játos profilja a keresztény

értékek közvetítése. A
közoktatási és finanszíro-
zási feltételek az alacsony
létszám miatt sajnos nem
túl kedvezõek, így iskola-
titkár és takarítószemély-
zet állandó alkalmazására,
illetve a rendelkezésre álló
technikai és egyéb eszkö-
zök fejlesztésére egyelõre
nincs lehetõség. Az osztá-
lyok a közös szaktaná-
rokon kívül ennek ellenére
is saját osztályfõnökkel
rendelkeznek, iskolánk-
ban továbbá 3 napközis-,
valamint 1 gyógypedagó-
gus tevékenykedik. Okta-
tási intézményünk alapkö-
vének letételére 2008. ok-
tóber 19-én került sor, az
építkezések azóta is foly-
nak – fûzte hozzá az igaz-
gató.

Városi Pedagógiai Szakszolgálat
A pedagógusok állomá-
nya jelenleg 12 fõ: 4 logo-
pédus, 3 nyelvi tanár, 1
gyógypedagógus, vala-
mint 3 gyógytestnevelõ.
Ezen kívül 1 adminisztrá-
tor dolgozik intézmé-
nyünkben. Az elmúlt esz-
tendõben összesen 235
tanuló részesült a Pedagó-
giai Szakszolgálat ellátá-
sában a Németh László Ál-
talános Iskolában és a
Huzella Tivadar Általános
Iskolában egyaránt. Szep-
tember elején az elsõ osz-
tályos gyermekek körében
rendszeresen szûrõvizsgá-
latot folytatunk. Az ún.

DIFER fejlõdésvizsgáló
rendszer célja a beszédhi-
bákkal, írásmozgás-koor-
dinációs zavarokkal stb.
küzdõ gyermekek kiszûré-
se és pedagógiai foglalko-
zásokon történõ fölzár-
kóztatása. A korábbi kuta-
tási eredmények mindin-
kább igazolódni látsza-
nak: A szülõk iskolai vég-
zettsége, a család státu-
sza nagymértékben meg-
határozza az iskolai tanul-
mányokat kezdõ gyerme-
kek felkészültségét és
alapkészségeik fejlettség-
ét – közölte az intézmény
képviselõje.
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Popele Julianna, az
Önkormányzat Beruházási
Osztályának vezetõje ösz-
szefoglaló táblázatot ké-
szített a város által a közel-
múltban benyújtott pályá-
zatokról. A kimutatás is-
mertetésére a Pénzügyi El-
lenõrzõ és Közbeszerzési
Bizottság szeptember 14-i
ülésén került sor.

Sajnos több benyújtott
pályázatot elutasítottak:
többek között a Németh
László Általános Iskola te-
tõterének beépítésére, a
Kincsem Istálló felújítására
és a Kincsem Mûvelõdési
Ház új helyen történõ ki-
alakítására, a Nemeskéri út
keresztezõdésében körfor-
galmi csomópont építésé-
re, a belterületi csapadék-
víz elvezetésére, a helyi
vasútállomások környékén
parkolók létesítésére, vala-
mint a bölcsõdék és köz-
oktatási intézmények inf-
rastrukturális fejlesztésére
benyújtott pályázatokat.

3.106 millió Ft-ot nyert
azonban az Önkormány-
zat a kompokhoz és révek-
hez vezetõ utak felújításá-
ra; 151.304 millió Ft-ot az
ún. hivatásforgalmú kerék-
párút megépítésére;
14.688 millió Ft-ot a fõút
forgalmának lassítására és
a gyalogos átkelés bizton-
ságosabbá tételére, 12
millió Ft-ot a Nemeskéri út
felújítására; 6.403 millió
Ft-ot a folyami kompátke-
lések felújítására, valamint
20.562 millió Ft-ot a város
egyes útszakainak korsze-
rûsítésére.

Jelenleg elbírálás alatt
állnak azon pályázatok,
melyek a város sportléte-
sítményeinek felújítására,
kerékpárút építésére, illet-
ve a belterületi utak fej-
lesztése céljából nyújtottak
be.

KZ

Kimutatás a
folyamatban
lévõ 
pályázatokról

MEGHÍVÓ
Göd Város Önkormányzata nevében

tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját 

a Beck Ö. Fülöp tér és szobor avatására
Idõpont: 2009. október 16. (péntek) 16.00 óra

Helyszín: Beck Ö. Fülöp tér (alsógödi vasútállomás mögött)

Markó József DetreLászló
polgármester 3.sz. körzet képviselõje

A glaukóma legtöbbször az ötven év felet-
tieknél jelentkezik, de harmincöt év felett
már érdemes ellenõriztetni. Nagyobb az
esély a betegség kialakulására, ha a család-
ban már elõfordult glaukóma. 

Az idén vércukorszint és koleszterin szint
méréssel bõvítjük a szûrést.

Mi, a Gödi Lions Club tagjai már negyed-
szer szervezzük meg Göd lakói számára ezt
a fontos vizsgálatot. Aggódva látjuk, hogy
évrõl  évre több glaukómás esetet talál a
szemész szakorvos. Azokat a betegeket,
akiknél ezt a betegséget a szakorvos felfede-
zi, természetesen további kezelésre beren-
delik. Szerencsére ma már nagyon jó szem-

cseppek állnak rendelkezésre, amelyekkel ha
meggyógyítani nem is, de karbantartani le-
het a glaukómát.

Érdemes tehát komolyan venni a felhívást
és a vizsgálati lehetõséget. A vizsgálat telje-
sen fájdalommentes és ingyenes. Mindenkit
szeretettel várunk.

Ne mulassza el ezt a lehetõséget, 
jöjjön el a szûrésre!!

További kérdések és információk: 
06-30-301-6755

Tóth Lászlóné Saci klubelnök

FIGYELEM!
A Gödi Lions Club
2009. november 14-én szombaton 9-16 óráig 
és november 15-én vasárnap 9-16 óráig 
a József Attila Mûvelõdési Házban
szemészeti INGYENES ZÖLD HÁLYOG SZÛRÉST szervez.



FELHÍVÁS

Göd Város Önkormányzata csatlakozott 
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2010. évi fordulójához
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(a 2009/2010. tanév II.  és a 2010/2011. tanév I. fél-
évére  vonatkozóan)

Göd Város Önkormányzata az Oktatási Minisztérium-
mal együttmûködve ezennel kiírja a Bursa Hungarica Fel-
sõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsõ-
oktatási hallgatók és felsõoktatási tanulmányokat kez-
deni kívánó fiatalok számára.

 „A” típusú pályázati kiírás

A pályázatra azok az önkormányzat területén állan-
dó lakhellyel rendelkezõ hátrányos szociális helyze-
tû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik:

- a képzésre vonatkozó keretidõn belül, teljes idejû
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szak-
képzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben foly-
tatják tanulmányaikat.

Figyelem!

- Nem részesülhetnek Bursa támogatásban a kato-
nai illetve rendvédelmi felsõoktatási intézmények
katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevõ
hallgatói. 

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõ-
fokú szakképzésben részt vevõ tanulók nem jogosul-
tak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

- Doktori (PhD) képzésben résztvevõk nem felelnek
meg a pályázati kiírás feltételeinek.

- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban ál-
lók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

A felsõoktatási hallgatók részére az ösztöndíj idõtarta-
ma 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi fél-
év (2009/2010. tanév II., illetve a 2010/2011. tanév I. fél-
év). 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2010. március 

„B” típusú pályázati kiírás

A pályázatra azok az önkormányzat területén állan-
dó lakhellyel rendelkezõ hátrányos szociális helyze-
tû fiatalok  jelentkezhetnek, akik:

-  a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi
elõtt álló középiskolások;

-  felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

- és a 2010/2011. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási
intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alap-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfo-
kú szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztön-
díjban, akiket 2010-ben elõször vesznek fel felsõok-
tatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2010/2011.
tanévben ténylegesen megkezdik.

Figyelem!

Nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai
illetve rendvédelmi felsõoktatási intézmények katonai
illetve rendvédelmi képzésben részt vevõ hallgatói. 

A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfo-
kú szakképzésben részt vevõ tanulók nem jogosultak
a  Bursa Hungarica ösztöndíjra.

A felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
részére az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat
egymást követõ tanulmányi félév. 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorult-
ság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függet-
lenül történik. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen
fellebbezéssel nem élhet.

A települési önkormányzat döntésérõl és annak indo-
káról 2009. december 4-ig írásban értesíti a pályázókat.

A pályázat kötelezõ mellékletei:

1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti
Jogviszony-igazolás / iskolalátogatási igazolás

Amennyiben a pályázó egy idõben több felsõoktatási
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatá-
ban csak azt a felsõoktatási intézményt kell megnevez-
nie, amellyel elsõként létesített államilag támogatott
hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szer-
zõdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik sza-
kon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hitta-
nár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami fel-
sõoktatási intézményt köteles megnevezni. 

2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban
élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.

3. Szociális rászorultság igazolása okiratokkal

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott köte-
lezõ mellékletekkel együttesen érvényes, valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak mi-
nõsül.

Az ösztöndíjpályázat részletes tájékoztató anyaga és a
pályázati ûrlap átvehetõ a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán, titkárságán és a Városi Könyvtár mindkét
telephelyén (Pesti út 72., Ady Klub – Kálmán u. 13.) köl-
csönzési idõben, valamint letölthetõ a www.god.hu
honlapról is. 

További információ, valamint a pályázat leadása:
Szaszovszky Olga szervezési referensnél 

(27/530-030, 530-031)

A pályázat benyújtásának határideje: 
2009. október 30. 

Részletes tájékozató megtalálható 
a http://.www.bursa.hu internet címen, 

ahonnan a szükséges dokumentáció is letölthetõ. 
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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.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
GÖD Város Önkormányzata ezennel kiírja a 2009/2010. tanévre 

a „Wigner Jenõ ” Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázatot
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó la-
kóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû kö-
zépiskolai tanulók jelentkezhetnek, akik nappali tagoza-
ton középfokú oktatási intézményben folytatják tanulmá-
nyaikat.

Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást köve-
tõ tanulmányi félév (2009/2010. tanév)

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 

I. félévre: 2009. december (szeptember – október – no-
vember – december – január)
II. félévre:  2010. április (február – március – április – má-
jus – június)

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pá-
lyázó tanulói jogviszonya a 2009/2010-es tanévben megfe-
leljen a pályázati kiírásnak. 

Az önkormányzat határozatban rendelkezhet a támoga-
tás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban
részesített Göd város illetékességi területérõl elköltözik. 

Az ösztöndíj elbírálása szociális rászorultság alapján, va-
lamint a pályázó tanulmányi eredményétõl függõen törté-
nik.

Pályázati ûrlap átvehetõ a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán, titkárságán és a Városi Könyvtár mindkét telep-

helyén (Pesti út 72., Ady Klub – Kálmán u. 13.) kölcsönzési
idõben, valamint letölthetõ a www.god.hu honlapról is. 

További információ, valamint a pályázat leadása:
Szaszovszky Olga szervezési referensnél
(27/530-030, 530-031)

A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 30.

A pályázónak kötelezõ mellékleteként az alábbi okira-
tokat kell csatolnia: 
- eredeti iskolalátogatási igazolás 
- az elõzõ tanévi bizonyítvány másolata
- a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre

jutó jövedelmének igazolása
- a pályázó és vele egy háztartásban élõ tanuló/hallga-

tó iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolása

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiá-
nyában a pályázat formai hibásnak minõsül. Az önkor-
mányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag
nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja!

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázás-
kor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azono-
sítás érdekében szükséges mértékben történõ nyilvánosság-
ra hozatalához.

Az önkormányzat a pályázat elbírálásáról 2009. decem-
ber 15-ig írásban értesíti a pályázókat.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhunyt:

Oláh Jánosné sz. Nagy Klára 48 éves
Végh György 83 éves
Zagyvai Béla 79 éves
Nagy Elek Jánosné sz. Molnár Ibolya 68 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétün-
ket!

Gödön házasságot kötöttek:

Esztári Rozália Varga Gábor
Mérai Mónika Pál Gábor
Száraz Krisztina Anikó Di Cosimo 

Giancarlo
Pató Mariann Ádány Zoltán
Somlai Katalin Horváth Attila
dr. Hamvas Boglárka Eszes György
Kádár Orsolya Törõ Ábel
Csatlós Éva Máthé Dániel
Nyiri Erzsébet Németh György
Kálmán Orsolya Jákri Zsolt
Reichfeld Szilvia Herman Gyula
Szvitek Andrea Melinda Markó Csaba
Forján Regina Markert László András
Dudás Zsuzsanna Gusztos Gábor Tamás
Koppány Dóra Péter Levente
Fehér Rita Hali Gergely
Nagy Zsuzsanna Bádonyi Szabolcs
Sógor Szilvia Lantai Gergely György
Gudmann Tünde Renáta Sebõk Tibor
Vincze Edit Balog Gábor
Szalkai Viktória Bednárik Péter
Bunda Beatrice Gárdonyi Géza Kolos
Nagy Tünde Laczkó László
Ury Lilla dr. Draveczki Ádám
Zelkó Mónika Horváth Zsolt
Szili Etelka Mária Mészáros Béla Attila
Sárosi Kinga Drajkó Tibor
Szabó Lelle Pálocska János

Sok boldogságot kívánunk!

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

Köszönjük mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára
szeretett halottunkat Vitéz Zahorán Sándort. Isten áldja
meg mindnyájukat!

A gyászoló család

E néhány sorral szeretnénk köszönetet mondani a bará-
toknak, ismerõsöknek, az OVIT dolgozóinak, akik 2009.
szeptember 2-án szeretett hozzátartozónk, Horváth
László temetésén részt vettek, a kegyelet virágait elhe-
lyezve gyászunkban együttérzéssel osztoztak.

Horváth család

Köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunkat,
Hlavács József tanárt utolsó útján elkísérték, részvétük-
kel fájdalmunkban osztoztak, és emlékét szívükben to-
vábbra is megõrzik.

A gyászoló család

Zombory László  1957-
tõl 1964-ig dolgozott az
iskolában. Balassagyar-
matról érkezett, ahol az
oktatási osztály vezetõje-
ként 1956 után elmondá-
sa szerint „sok pedagó-
gust megmentett”. Talán
már sokak elõtt nem is-
mert: Az akkori tisztoga-
tás nem csak egzisztenciá-
lis, hanem komoly fizikai
fenyegetést is jelentett.

Viszonylag rövid alsógö-
di mûködése alatt valósult
meg az iskolában a rend-
szeres tornatermi foglal-
kozás, a gyakorlati és a
felnõttképzés. Tornate-
rem, a legszükségesebb
szerszámokkal felszerelt
gyakorlati mûhely, kis bio-
lógusoknak szökõkutas,
sziklakertes biológiakert,
több szertár, ifjúsági ren-
dezvényeknek helyet adó
„úttörõszoba” létesült. Ez
utóbbi még fotó, rádió és
más szakköri foglalkozá-
soknak is helyet adott. Az
óvodák mellett 1962-ben
Zombory tanár úr igazga-
tása alá került az Alsógöd-
újtelepi kisiskola is.

Életelve az aszkétizmust
súroló szerénység, önzet-

lenség volt, amely humá-
nummal és mély gyermek-
szeretettel párosult. Ezek
sugároznak cikkeibõl is,
melyek leggyakrabban a
Pedagógusok Lapjában és
a Köznevelésben láttak
napvilágot. Személyes
példamutatásával ragadta
magával a pedagóguso-
kat, akiken keresztül moti-
válta az akkori alsógödi
szülõket és gyerekeket is.
Soha nem értettem példá-
ul, miért kellett apunak a
nyári szabadsága alatt is
az iskolában dolgozni.
Csak nagyobbacska ko-
romban jöttem rá, amikor
kétkezi segítõként magá-
val vitt a gyakorlati mû-
hely építkezésére.

Halála elõtt a Biblia mel-
lett a Pedagógusok Lapja
volt a kedvenc olvasmá-
nya. Ez utóbbit fiatal ko-
rában maga is szerkesz-
tette. Munkája elismeré-
séül számos igen magas
kitüntetést és oklevelet
kapott, amelyek közül
számára a „Közoktatás Ki-
váló Dolgozója” cím volt a
legkedvesebb.

ifj. Zombory László

Elhunyt Zombory László 
A Huzella Iskola
vörösmárvány em-
léktábláján felsorolt
igazgatók közül egy
ismét eltávozott az
élõk sorából. 2009.
szeptember 25-én a
Göd Újtemetõben
helyezték el a 90
éves korában el-
hunyt Zombory
László hamvait.

Göd alapítótagként csatlakozott 
a Duna Partnerségi Hálózathoz.

Az összefoglaló a
http://dunalog.com/hu/hirek/97

oldalon olvasható.
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Önök kérdezik, Önök 
Ebbe a rovatunkba az Önök írásainak szerkesztett változata kerül. Ügyeltünk arra, hogy írásuk tartalma lényegi válto-
zást ne szenvedjen. Az udvarias megszólításokat is elhagytuk. Igyekeztük a legilletékesebb városi munkatársat megke-
resni a válaszadással. Némelyik válasz további kérdéseket vet fel. Ezeket a következõ számban feltesszük az illetéke-
seknek 

Tervezi-e az önkormányzat az orvosi
létszám növelését a megépülõ új
egészségházban, vagy csak a jelen-
legi orvosokat helyezik át? Szá-
momra tarthatatlannak tûnik az az
állapot, hogy a gyermekorvoshoz
reggel 8-ra, rendelési idõ elejére
odaviszi az ember a csemetéjét, és
11 óra után távozik a beteg gyere-
kekkel zsúfolásig megtelt rendelõ-
bõl. Legalább még egy gyermekor-
vosra lenne szükség, aki délután
tudna rendelni, így csökkentvén a
tömeget. (Egyelõre beláthatatlan
idõ múlva, ha megépül az Oázis or-
vosi rendelõje, ezt a doktort át le-
hetne helyezni, de addig itt nagy se-
gítség lenne). A felnõtt rendelésen
sem jobb a helyzet. Az ember a kö-
vetkezõkkel szembesül: szabadság,
továbbképzés, betegállomány (ezek
olykor hónapok). Ideiglenes helyet-
tes hiányában átkerülünk egy másik
orvoshoz, akinél kígyózik a sor. Fél
napunk rámegy a várakozásra. Elõre
látható, hónapokig tartó hiányzás
esetén ideiglenesen alkalmazhatná-
nak valakit.

K. László

Válasz: Az Oázis lakóparkban a jövõ
évben elkészülõ orvosi rendelõbe az
önkormányzat új háziorvosi praxist,
és gyermekorvosi státuszt kíván ki-
alakítani. 
Reményeink szerint a két új orvos
beállítása részben tehermentesíti a
magánorvosokat is. A szabadságo-
lásból, a betegállományból és a to-
vábbképzésbõl adódó helyettesíté-
seket a magánorvosoknak kell meg-
oldaniuk, az ügyeleti rendszer bizto-
sítása az önkormányzat feladata.

Dr. Bognár László
alpolgármester

Tervezi-e az önkormányzat a kerék-
párút bõvítését a temetõ bejáratáig
(kb. 600-800 m hiányzik)? Nagyon
sokan járnak kerékpáron a temetõ-
be. A nemrég átadott kerékpárút
számukra ideális. A bejáratig vezetõ
szakasz azonban hiányzik, ott pedig
bõven 90 km/h – val száguldó autó-
sok mellé keveredik az ember, rá-
adásul fejfa is jelzi: Nemrég halálos
baleset is történt itt.

K. László

Válasz: Felvetésével egyetértünk, az
Önkormányzat 2010. évi költségve-
tés összeállításakor javasoljuk a ter-
vezési és  kivitelezési költségek fi-
gyelembevételét.

Szegedi Sándor
alpolgármester

Hosszú évek víztengere után végre
sikerült megoldást találni a Köztár-
saság utcán a gyógyszertár és a
hentes közötti szakasz csapadékvíz
elvezetésére. Köszönjük. A kérdés
az, hogy a középsõ Göd vasútállo-
más elõtti terület hasonló sár- és
víztenger problémájának megoldá-
sára mikor kerül sor? Az elõbbihez
hasonlóan ezt is meg lehetne oldani
nem túl nagy költséggel: Az úttest
és az állomásépület közötti terüle-
tet enyhe lejtéssel be kell burkolni

viacolorral vagy bazaltkockával.  Az
úttal párhuzamosan egy árkot kiala-
kítva, amit rácsos fedéllel kellene el-
látni, a vizet egyszerûen el lehet ve-
zetni kétoldalt az út menti árokba.

T. István

Válasz: A Göd vasútállomás elõtti
Pesti Ferenc tér rendezésére jogerõs
építési engedéllyel rendelkezik az
Önkormányzat, melyre pályázatot is
benyújtottunk. A tér terv szerinti
megvalósítása, s ezzel egyidejûleg a
csapadékvíz elvezetésének megol-
dása a pályázat elbírálásának és az
Önkormányzat pénzügyi lehetõsé-
geinek függvénye. 

Szegedi Sándor
alpolgármester

Ebben az évben még nem volt köz-
meghallgatás. Mikor tartják meg az
éves közmeghallgatást? Kérjük,
hogy az idõpontot jó elõre tudassák
a lakossággal, mert korábban arra is
volt példa, hogy az értesítést tartal-
mazó Gödi Körképet 3 nappal a
közmeghallgatás után dobták be a
postaládába!

T. István

Válasz: Ebben az évben a közmeg-
hallgatás a november végi testületi
üléssel egy idõben lesz, a pontos
idõpontról idõben értesíteni fogjuk
a lakosságot.

Dr. Szinay József
jegyzõ 

Terveznek-e õsszel is szemétgyûj-
tést? Ha igen, kérjük, ennek idõ-
pontjáról is elõre tájékoztassák a la-
kosságot!

T. István

Válasz:
Ez év õszén már nem, de 2010 tava-
szán (márciusban) is lesz szemét-
gyûjtés. Ennek idõpontjáról idõben
tájékoztatni fogjuk a lakosságot. 

Szabó Csaba
Környezetvédelmi 

Bizottság Elnöke

Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy
mi épül a régi Zöldfa Étterem helyén
a Pesti úton!

T. István

A bringaút 
kanyarodik, 

háttérben 
a temetõ fái

Közép gödi vasútállomás. Esõ esetén
víztenger várja a közlekedõket



Válasz: A Zöldfa Étterem helyén
magánberuházásban CBA áruház
épül. Az építtetõ a környéken la-
kóknak az engedélyezési eljárás
elõtt lakossági fórumon ismertette
a terveket és válaszolt a kérdésekre.
Az építési engedélyhez fellebbezés
nem érkezett, így az építési engedé-
lyük jogerõssé vált. A József Attila
utca felõl csak gyalogos és kerékpá-
ros forgalom érkezhet az áruházba.
A lakossági fórumon elhangzottak-
hoz képest annyi változás történt,
hogy a József Attila Mûvelõdési Ház
elõtti lámpa miatt a közlekedési ha-
tóság megtiltotta a Felsõgöd felõl
érkezõknek a balra kanyarodást. A
beruházó még ebben az évben sze-
retné megnyitni az üzletet.

Tarjányi Judit
fõépítész

Az egészséges életmódhoz  nagyon
is hozzátartozik a gyaloglás ill. séta.
A vonatokhoz ill. autóbusz-járatok-
hoz igen nagy számban gyalog
mennek az emberek, a gyerekek pe-
dig az iskolákba. Amikor esik az esõ
vagy  zúzmara van, a  járdák nem
járhatók, részben a szélesség miatt
(növényzettõl nedvesedik a ruhá-
zat), de fõleg a lehajló lombozat,
ágak miatt. Még az alacsonyabb nö-
vésû gyermekek is a közutat veszik
igénybe ilyenkor, nem beszélve az
esernyõ használhatatlanságáról.
Évek óta  tapasztalom ezt az áldat-
lan állapotot. Tenni is kéne  már va-
lamit! A balesetmentes  közlekedés
érdekében kérem hathatós intézke-
désüket! Így a gépjármûvezetõket is
sok kellemetlenségtõl óvjuk meg.

K. Károly

Válasz: A Közterület-felügyelet
munkatársai folyamatosan ellenõr-
zik Göd utcáit. Egyik fõ feladatunk,

hogy a gyalogos közlekedést akadá-
lyozó bokrok, gallyak, ágak eltávolí-
tására felszólítsuk az ingatlan-tulaj-
donosokat. Felszólításainkra általá-
ban pozitívan reagálnak a polgára-
ink. De az is nyilvánvaló, hogy a
gallyazás, ágak eltávolítása külön-
bözõ idõszakokhoz kötõdnek. Kér-
jük, jelezze felénk, melyek azok az
útszakaszok, melyek a biztonságos
közlekedésre a gyalogosok számára
nem alkalmas, ezzel is segíti mun-
kánkat.
Köszönjük!

Koyvács László
Közterület-felügyelet vezetõ

Térdig ér a parlagfû az Oázis parki
beltenyészetben a Termálfürdõ és a
lakóházak között! Egyes jól megter-
mett példányok mérete eléri a 80
cm-t is. Hetek óta senki nem vágta
le a füvet ezen a területen!
Amikor megjelenik a traktor, hogy
elvégezze a „rendszeres” kaszálást,
akkor sem tud teljes munkát végez-

ni, mert a Pulykaház utca „burkola-
tának” a 2-3 évvel ezelõtti munkála-
tai során a területre hordtak több
teherautónyi sittet, amit azóta sem
szállítottak el.

P. Ilona

Válasz: A jelzett területet megtekin-
tettük és intézkedünk a parlagfû
fertõzöttség megszüntetésérõl. Az
építési törmelék elszállítása folya-
matban van. 

Dr. Hetényi Tamás
Településellátó Szervezet 

igazgatója
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észrevételezik
A nemrég jelentõs ráfordítással felújított
Nemeskéri-Kiss Miklós utcában huzamos
ideje olyan nagymérvû a tehergépkocsi
forgalom, hogy a fokozott balesetve-
szély, a zajártalom és vibráció, valamint
légszennyezés az út környékén élõkre,
házukra és az útra  nézve súlyos és köz-
vetlen kockázatot jelent. A gondot észlel-
ve egy éves szakmai elõkészítést követõ-
en a képviselõ-testület megalkotta a
29/2009. (IX. 04.) Ök. sz. „A város köz-
igazgatási területén a teherforgalom
közlekedésének szabályozásáról” címû
rendeletet.
A rendelet magasabb jogszabály felha-
talmazása alapján a KRESZ-ben ismert
„korlátozott forgalmú övezetet” határoz
meg, melyen belül külön engedélyezte-
tés nélkül 2009. november 1-jétõl csak a
motorkerékpárok (segédmotor-kerék-
párok), személygépkocsik, a buszok vagy
a 3,5 tonna össztömeget meg nem hala-
dó tehergépkocsik közlekedhetnek. A
fenti értéknél magasabb össztömegû te-
hergépkocsik, vontatók, mezõgazdasági
vontatók, lassú jármûvek csak a rendelet-
ben megjelölt méltányolható okok (pl.
ott van a jármû telephelye, oda, vagy on-
nan szállít terhet stb.) esetében, elõzetes
engedélyeztetést és a tömeg függvényé-
ben megállapított behajtási díj megfize-
tését követõen, kizárólag céljelleggel
hajthatnak be. A rendelet szerint a behaj-
tási hozzájárulás iránti kérelemnek a ter-
vezett behajtást megelõzõen legalább 3
nappal korábban be kell érkeznie. A hoz-
zájárulást a képviselõ-testület közútkeze-
lõi átengedett hatáskörében a polgár-
mester adhatja ki.
A rendeletet mellékleteivel együtt megta-
lálhatja a hivatalos hirdetõtáblán és a
www.god.hu honlapon az Internetes
Önkormányzati Jogtár Rendszer menü-
pont alatt vagy a bevezetési idõszakban
a kezdõlapon.
Az elõzõek miatt kérjük a Mikszáth utca
– Alagút utca – Cserfa utca – Fenyves ut-
ca – Kölcsey Ferenc utca – Nemeskéri Kiss
Miklós utca által határolt területre a jövõ-
ben behajtani szándékozó közepes és
nehéz gépjármûvek üzemeltetõit, hogy
az elõttünk álló idõben készüljenek föl a
behajtás engedélyeztetésével járó több-
letfeladatok teljesítésére! A Közterület
Felügyelet – különösen a bevezetéskor –
rendszeresen ellenõrizni fogja a rendelet
betartását.

dr. Nagy Atilla aljegyzõ

Korlátozott 
forgalmú övezet

bevezetése 
a KertvárosbanA Zöldfa helyén épül a CBA

Errõl a térrõl kaszálta le 
az önkormányzat 
a hatalmas parlagfüvet
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Szeptember elsõ napjaiban
Csányi József nek, az 5. körzet kép-
viselõjének indítványozására elvé-
gezték a Penny Market és a Kincsem
Ház közötti vízelvezetési munkát -
mintegy 600 ezer forint értékben.
Az Önkormányzat költségeihez a
házban lakók és az ingatlanban mû-
ködõ vállalkozások vezetõi (össze-
sen nyolcan) is hozzájárultak több
mint 130 ezer forinttal. A munkála-
tokhoz a Beruházási Osztályon ké-
szítették a közmû-kiváltási és általá-
nos terveket, és pályázat alapján vá-
lasztották ki a kivitelezõt.  A terve-
zés és a kivitelezés során szempont
volt, hogy a vízelvezetõ csatornát a

Duna irányában a Köztársaság ut-
cán a késõbbiekben folytatni lehes-
sen.  Az õszi esõzések alkalmával
már száraz lábbal is megközelíthe-
tõek lesznek a parkolóhelyek és az
üzletek – ami több száz lakos szá-
mára kedvezõ hír.

Felhívás
Az augusztusi hõségben helyezték

ki a Kincsem buszmegállóba a fe-
dett utasvárakozót.  Sajnos már az
ötödik napon megrongálták  a fa-
épület oldalát, amelyet Csányi Jó-
zsef azonnal kijavíttatott és meg-
erõsíttetett. -Elképesztõ, az eset óta
csak néhány hét telt el, s újra meg-

rongálták a várakozót.  Erõs napsü-
tésben vagy esõs idõben sokunknak
jó szolgálatot tehet egy tiszta, kul-
turált faépület. Kérem a lakosságot,
figyeljünk közös értékeinkre, s
amennyiben hasonló dolgot tapasz-
talnak (megrongálták a szeme-
tesedényeket és egy hirdetõ táblát
is), jelezzék nekem a 06 30 817
3618-as telefonszámon! – mondta
a körzet képviselõje.

Elkészült a vízelvezetõ a Kincsem ház elõtt
Önkormányzati hírek

A körzet képviselõje igyekszik választási ígéreteit betartani, ezzel a lakosság igényeit
szolgálni.  Sajnos nem mindenki értékeli egyformán az erõfeszítéseket

Minden ember, ha valahol
letelepszik, szeretne ott-
hont magának. Így van ez a
gyülekezettel is. Mint min-
den ebben az életben, nagy
anyagi odaszánást és fizikai,
lelki erõfeszítést is kíván.
Templomot építeni mindig
úgy érzem: kiváltság. Ebben
a kiváltságban mindhárom
gyülekezetünk részesült.
Egyik gyorsabban, a másik

lassabban, de felépítette az
Isten házát – mondja
Szotyori Nagy Gábor, aki
1993 augusztus 1-je óta lát-
ja el a lelkészi feladatokat. 

Szintén Szotyori Nagy
Gábor nevéhez fûzõdik a
Zenés Áhitat nevet viselõ
hangverseny sorozat,
mely immár tizenötödik
évének utolsó harmadá-
hoz érkezik az õsz folya-

mán. Az eltelt másfél évti-
zedben a hívek adomá-
nyaiból, s az elmúlt két
esztendõben pályázati
forrásból (Civil Tanács) fi-
nanszírozott, belépõdíj
mentesen látogatható,
szûken számolva is vagy
150 koncerten, elõadáson
számos Liszt és Kossuth
díjas, ország-világ szerte
ismert mûvész lépett fel.

Az Alsógödi Református
Egyházközség temploma
felszentelésének 10. évfor-
dulójára szertettel hívja a
testvéreket 2009. október
25-ére, az ünnepi isten-
tiszteleten 15 órakor
Bogárdi Szabó István Du-
na-melléki Református
Püspök hirdeti az Igét.

V. Pálfai Kinga

Jubiláló református templomok
Augusztus 16-án délután ünnepelte felszentelésének 70. évfordulóját a Felsõgödi Refor-
mátus Templom, az istentiszteleten Bulcsu Kadosa esperes szolgált. A Társegyházközség
készülve az évfordulókat hozó évre egy 12 fejezetes krónika megírását és megjelenteté-
sét határozta el. A három kötetes mû elsõ két könyve a nyár végére meg is jelent

A szétvert buszvárót megjavíttatta Csányi József

A Kincsem ház elõtt 
elvezetésre került 
a csapadékvíz
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Gyönyörû virágdíszben
várta a híveket és a vendé-
geket szeptember 13-án az
ünnepi szentmisére a
Bozóky téren álló templom.
Dr. Beer Miklós püspök úr
az irgalmas szeretetrõl be-
szélt, mely Istentõl való, s
mely megmutatkozik a fel-
sõgödi templom fölépítésé-
ben is. 1924-ben szentelték
fel a Pilismaróti Bozóky
Gyula által kezdeményezett

és összefogott, társadalmi
munka gyümölcseként fel-
épült templomot. 

- Tudjunk adakozni a rá-
szorulóknak – figyelembõl,
szeretetbõl és anyagi java-
inkból – Teréz anyát idézve:
úgy, hogy az adakozás egy
kicsit nekünk is fájjon – az-
az ne csak a feleslegünket
adjuk át. Így építhetjük mi
is az Isten országát már
most. Nõjünk fel a feladat-
hoz, az õseinkhez, s teljen
el úgy az életünk, hogy ab-
ban nyomot hagyunk ma-
gunk után– tette hozzá a
püspök atya.

A 85. jubileum miséjét a
püspök atya mellett Jurányi
Ferenc egykori plébános,
Jelenits István és Szabó
László piarista atyák, Somo-
gyi Sándor atya (aki a hat-
vanas években kántorként
és titokban papként látta el
a teendõket), Papp Miklós
görög katolikus pap, Ko-
vács András diakónus test-

vér és Marton Zsolt plébá-
nos-esperes atya mutatta
be.

Hálás vagyok a híveknek,
akik kicsiben megmutatták,
az összefogás ma is él köz-
tük: gyönyörûen készítet-
ték elõ a plébániát, annak
kertjét és a templomot az
ünnepi alkalomra. Nagy
öröm volt mindnyájunk szá-

mára, hogy egy asztalnál
ülhettünk le püspök úrral
és az atyákkal a közös
ebédhez. Minden hívünk
távozáskor emléklapot és a
templom felépülésének
történetérõl szóló könyvet
kapott ajándékba – mond-
ta el lapunknak Marton
Zsolt atya.

V. Pálfai Kinga

Jézus Szíve templom

Jubileumi szentmisét celebrált 
Beer Miklós püspök
Az õsök hitére, elszántságára, összefogására emlékezett a felsõgödi egyházközség veze-
tõje és Beer Miklós püspök atya a templom felszentelésének 85. évfordulóján

A Gödi Felvidékiek Köre másodszor
vett részt a Szentkorona ünnepén
Ipolybalogon augusztus 2-án.

1304. augusztus 8-án itt õrizték a
Szentkoronát a Szent István alapította

templomban, amikor Vencel, magyar
király Budáról Prágába menekült a kirá-
lyi ékszerekkel. Ennek emlékére 1464-
ben Mátyás rendeletére került fel a ko-
rona mása a templomtoronyba.

2005-ben Budapesten elkészítették a
Szentkorona hiteles másolatát, és a Ká-
polnadombon szentmisével ünnepel-
ték meg a történelmi eseményt. Paskai
László bíboros celebrálta a szentmisét.  

A fõtéren tartott ünnepi megemlé-
kezés után körmenettel vitték a koro-
nát a Kápolnadombra, ahol Daróczi
Bárdos Tamás Szent Korona Miséjét
hallgattuk meg.  Mahulányi József
ipolysági esperes, besztercebányai püs-
pöki helynök celebrálta a szentmisét. A
salgótarjáni Kamarazenekar és az
ipolybalogi Szentkorona Kórus mûkö-
dött közre.

Délután a templomban közelrõl is
megnéztük a magyarországi mûvészek
által készített koronát.  Közben a buda-
pesti Corvina Consort koncertjét hall-
gattuk. Majd Ipolyságon, a fõtéri kis
cukrászdában fejeztük be ezt az emlé-
kezetes szép napot.

Lengyel Erzsébet
A Felvidékiek Körének vezetõje

Szentkoronaünnep Ipolybalogon

Koncelebrált mise 
a felsõgödi templomban

A Felvidékiek Köre
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Két hetet töltött a Bala-
tonnál a Drums csapata.
Az elsõ hetet végigkoncer-
tezték Marcali, Bala-
tonkeresztúr, Badacsony,
Almádi lakó- és nyaraló-
közönségének nagy örö-
mére. A második héten vi-
szont sutba dobták a fel-
szerelést, gondtalanul ve-
tették magukat a vízbe és
vízparti élményekbe
Balatonvilágoson. Ahogy
Stefán Tivadar tanár úr
megfogalmazta: ezek a
hetek összefogják a csa-
patot, erõsítik az összetar-
tozás érzését. Augusztus
közepén aztán Hamburg-
ba utaztak, egy Nemzetek
Fesztiválja címû rendez-
vény keretében 11 kisebb-
nagyobb koncertet adtak,
melyek közül legemléke-
zetesebbek a felvonulás-
sal egybekötött, fõtéri
hangversenyek. A fesztivál
legfiatalabb résztvevõi-
ként, egyedüli ütõe-
gyütteseként (6 marcali
ütõssel kiegészülve) szóra-
koztatták a német közön-
séget 31 másik, fõleg fú-
vós- és táncegyüttessel

egyetemben. A kemény
munka mellett Soltauban
egy élményparkban üdül-
tek fel a srácok, és emlé-
kezetes marad a hajóki-
rándulás, a kikötõben tett
látogatás – meséli taná-
ruk. Az 5. jubileumára ké-
szülõ együttes szeptem-
ber elején stúdióba vonult
– azaz elkészítette elsõ CD
lemezét, melyet a megala-
kulás 5. évfordulójára ter-
vezett hangversenyre, ez
év végére terveznek meg-
jelentetni. Az ünnepi
hangverseny közremûkö-
dõjének  a Gaude kórust
kérte fel Stefán Tivadar.
Az õsbemutató tárgya kó-
rusra és ütõegyüttesre írt
klasszikus zenei darabok
elõadása lesz.
Köszönjük a Közmûvelõ-
dési és Oktatási Bizottság,
a Németh László Gyerme-
kekért Alapítvány, vala-
mint a szülõk támogatá-
sát, mely lehetõvé teszi az
együttes mûködését - zár-
ta gondolatait Stefán Ti-
vadar.

V. Pálfai Kinga

DRUMS: 

Nyári élmények,
nemzetközi siker
A gödi Németh László Általános Iskola or-
szágos, sõt nemzetközi hírû ütõegyüttese a
két és fél hónapos vakációból bõ három
hetet töltött együtt – közel húsz fellépés és
egy egyhetes -„dobmentes”- nyaralás al-
kalmával A szeptember végi

elõadás fõ témája az egyik
legnagyobb országépítõ
magyar, Kós Károly mun-
kássága volt. Ráhangoló-
dásként Greguss Gergõ
néptánctanár tanítványai,
a Németh László Általános
Iskola Szökellõ és Hajnal-
tûz csoportjai mutatták be
„Moldvai maskarás far-
sang” címû táncos, népi já-
tékos produkciójukat. A
mûvészeti iskolában máso-
dik tanévét megkezdõ ta-

nár széleskörû, a magyar
népszokások, népi játékok,
dallamok és táncok köré-
ben szerzett ismerete és
azokhoz fûzõdõ szeretete
érzõdött a gyerekek elõ-
adásán. Õket Szegedi Sán-

dor követte a színpadon,
aki a Rákóczi megtérése cí-
mû dalt énekelte el, majd
Lengyel György Arany
György Üzenet Erdélybe cí-
mû költeményét szavalta.
Kós Károly életének bemu-
tatására dr. Selmeczi Ko-
vács Attila néprajzkutató
vállalkozott. 

- Bár ereiben egy csepp
magyar vér sem folyt,
mégis az egyik legnagyobb
magyarként emlékezünk
az építész, irodalom- és
mûvészettörténész, grafi-
kus és festõ, politikus alak-
jára, akit a hûség embere,
Erdély mindenese, a To-
ronyember s sok más cím-
mel illettek az utódok -
mesélte az etnográfus. 

G. K.

Gödi Keresztény Konzervatív Baráti Kör

Kós Károlyra
emlékeztek
A program szervezõi gondoltak a tudo-
mányra és a mûvészetekre. A délután a ze-
ne, a tánc, a vers, a nóta és az ismeretter-
jesztés kellemes összhangjában telt

2009. VIII. 29-én Zebegényben közös szereplésen vettek részt
térségi régiós találkozón a kárpátaljai Jánosi testvérváros
„Szivárvány” nyugdíjas klub és a gödi „Napos Oldal” klub tagjai.
(Felvétel: Gyimesi Györgyné)

Dr. Selmeczi 
Kovács Attila
mutatta be
Kós Károly
munkás-
ságát

A közös utcazenélés 
örök élmény marad
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Szeptember 29-én az or-
szág legnagyobb, egy te-
lephelyén mûködõ óvodá-
ja végre nevet kapott. A
névtáblát ünnepélyes ke-
retek között Markó József

polgármester adta át Sza-
bó Zsófiának, az intéz-
mény vezetõjének. Szep-
tember 30-ától 402 kis-
gyerek jár a Kincsem Óvo-
dába.

Holnap reggeltõl - ak-
korra ugyanis a bejárat fö-
lé illesztjük a táblát - már
minden szülõ és gyermek
láthatja, amit érzünk és
vallunk, hogy a gyermeke-
ink a legnagyobb kincse-
ink! – mondta az immár
Kincsem Óvoda vezetõje.
A eseményt megtisztelve
eljöttek a gödi intézmé-
nyek vezetõi, és a képvise-
lõ-testület is jónéhány
tagját delegálta. A vásári,
ünnepi hangulathoz az
óvónénik, dajkanénik tré-
fás lakodalmas színdarab-
ja, a Németh László Általá-
nos Iskola néptánccso-
portjainak fellépése és

táncháza járult hozzá. A
hamísítatlan, igazán gyer-
mekeknek szóló vásárban
valódi, kézzel készített já-
tékokat és ajándéktárgya-
kat árultak a kreatív óvo-
dapedagógusok, akik pél-

dát mutatnak abban,
hogy idõ- és energiaráfor-
dítással milyen színvona-
las portékát lehet elõállí-
tani és kínálni. 

V. Pálfai Kinga

Az 1. számú óvoda pedagógusainak és a szülõi közösség kérésének eleget téve a képvi-
selõ-testület elfogadta az intézmény új név iránti igényét. A „keresztelõre” az óvoda ha-
gyományos Mihály napi vásárának keretében került sor

A felsõgödi 1. sz. óvoda a Kincsem nevet vette fel

Szabó Zsófia az új 
óvóda 

névtáblával

A Mihály napi vásárra sokan érkeztek



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

Kultúra

A Németh László Általá-
nos Iskola ebben az év-
ben is meghirdeti rajz-
pályázatát, melyre nagy
szeretettel várja alkotá-
saitokat. Idén Göd
óvodásai készíthetnek
mûveket, melyekbõl ki-
állítást rendezünk. Érde-
mes pályázni, hiszen a
legszebb alkotások ké-
szítõi érdekes díjakban
részesülnek, és a leg-
több szép rajzot készítõ
óvodai csoportot külön
jutalmazzuk egy kedves
ajándékkal.

A rajz témája:
ZENEFÁNT, 
A KEDVES 
ELEFÁNT

Zenefánt olyan ele-
fánt, aki szereti a szép
zenét, muzsikaszót,
ezért aztán ha teheti,
barátaival minden idõ-
ben muzsikál, esõben,
szélben, napsütésben,
holdfénynél, hóesés-
ben. Zene-fánt nem
egy szürke elefánt.
Minden gyerek más-
más színûnek látja,
akár csíkosnak, min-
tásnak.

Rajzold le!
Te milyennek látod,
képzeled Zenefántot
és barátait; a helyet,
ahol muzsikálnak -
mely lehet egy tündér-
sziget, manóföld, bo-
szorkányhegy, vatta-
felhõk és csillagok
közt, vagy bárhol?

Méret: max. A/3, szí-
nes technika (olajpasz-
tell, filctoll, színes ceru-
za, festmény stb.) Le-
gyen az alkotás minél
színesebb, látványo-
sabb!
Szívesen vesszük a ve-
gyes technikával,
egyedi ötlettel készült
mûveket.
Beküldési határidõ:
október 17.
Eredményhirdetés: no-
vember 03. kedd
17.00
Németh László Általá-
nos Iskola díszterme
(Felsõgöd, Ifjúság út 1-3.)

Nagy szeretettel vár-
juk rajzaitokat! Jó al-
kotást!

Kapcsolattartók: Ko-
vács Gabriella 06-20-
315-4183,  Tóth Tamás
0630/492-8481

Kedves Óvónénik,
Gyerekek!

Iskolánkban, a Németh
László Általános Iskolában
már nyolc éve mûködik túra-
szakkör. A szakkörre az alsós
tanulók és szüleik jelentkez-
hettek. Ezt nagy örömömre,
igen nagy számban meg is
tették. Ma már vannak olyan
gyerekek is, akik idõközben
felsõsök vagy középiskolások
lettek, de még mindig szíve-
sen vesznek részt a kisebbek-
kel túráinkon. 

Havonta egy szombati na-
pon járjuk a természetet,
csodáljuk annak sokszínû
szépségét, mely évszakon-
ként változik.

Többnyire a Börzsönyben
kalandozunk (Zebegény,
Nagymaros, Magas-Tax, Ki-
rályrét, Törökmezõ, Hegyes-
tetõ, Nógrád, Magyarkút
stb.), de a Pilisben is voltunk
már (Rám-szakadék, Viseg-
rád, Magda-forrás, Mogyoró-
hegy, Dobogókõ). Tavaly két
teljesítménytúrán is részt vet-
tünk, melyeken 25 km-t gya-
logoltak a gyerekek. Ezt a tá-
vot szintidõn belül teljesítet-
ték, így kitûzõt és emléklapot
is kaptak. 

A szakkört azért indítot-
tam, hogy a gyerekekkel
megszerettessem a természe-
tet, hogy észrevegyék és érté-
keljék annak csodáit. Bízom
benne, hogy szeretnek mo-
zogni a jó levegõn. Reménye-

im szerint, akik csatlakoznak
hozzám, jobban vigyáznak
majd környezetükre is.

A túrázók létszáma 20 és
30 fõ között szokott alakulni.
A hangulat mindig nagyon
kellemes. A közös gyaloglá-
sok alkalmat nyújtanak jó be-
szélgetésekre a gyerekekkel és
a kísérõ szülõkkel egyaránt.
Az egyik anyuka mondta egy-
szer: „Rossz idõ nincs, csak
rossz felszerelés!” Ez ránk igaz
is, hiszen csak akkor mara-
dunk itthon, ha esik az esõ.

Remélem, még sokáig ba-
rangolunk együtt a termé-
szetben a régi és új túrázók-
kal!

Hodován Józsefné 
Kati néni

Németh László Általános Iskola

Indul a túraszakkör

Tehetséggondozó orszá-
gos levelezõs tanulmányi
versenyen - TIT- kiemelke-
dõ eredménnyel végeztek
tanulóink. A 6 fordulós
verseny feladatait havon-
ta kapták meg a diákok.
Ötödik évfolyamon: 
II. helyet érte el Juhász
Adél, Suscsák Máté, Szalai
Attila; 
III. helyet Funk Dániel és
Boros Zsófia,
V. helyet Velinsky Dóra, 
VI. helyet Koncz Eszter,

VII. helyet Tarkó Vivien,
VIII. helyet Kazinczki Ger-
da,
IX. helyet Makk Bernadett,
XIII. helyet Gábor Kitti.
Hatodik évfolyamon III.
helyezett lett a versenyen
Szlavkovszky Lívia.
Valamennyi tanuló felké-
szítõ tanára Seefried Hen-
rietta volt. 
Gratulálunk az eredmé-
nyekhez!

Németh László Általános Iskola

Angol tantárgyi
eredmények
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A 100 évvel ezelõtti Gö-
dön sétáltak az érdeklõ-
dõk Bátorfi Józseffel, fel-
keresve a volt téglagyár,
Banántábor, Kosaras Für-
dõ, Arany László háza,
Gödi Állomás, Kincsem
épület helyszíneket, ritkán
hallható vezetéssel ismer-
ve meg azokat. A Huzella
Tivadar Iskolában mûködõ
Gézengúzok Színjátszó
Kör „Könnyû-zene-elmé-
let” címû elõadásával ké-
szült, a darabban régi ma-
gyar és ABBA slágereken
keresztül csillogtatták
meg a gyerekek ének- és
tánctudásukat, színészi
vénájukat. Lengyel György
verses félórájában a ma-
gyar költészet méredzke-
dett meg a kultúra mérle-
gén – s értékesnek találta-
tott. A kiállító teremben
Kiss Dénes József Attila -

díjas író, költõ, nyelvész
tartott anyanyelvünk sajá-
tosságairól elõadást. A
rejtélyes „Beszélgetés az
aggyal” cím tulajdonkép-
pen azt takarta, hogy a
magyar nyelv - egyedülál-
lóan - mindig azt mondja
el, ami történik velünk.

A következõ órában

ugyanis már a Merlin Szín-
házban is nagy sikerrel ját-
szott „Úgy éltem életem”
címû darabot lehetett
megtekinteni a nagyte-
remben. Tucker András
rendezésében- Holl Zsuzsa
szerkesztésében, Tóth Er-
nõ díszletei között, Tordai
Hajnal által tervezett jel-

mezben jelenítették meg
Radnóti Miklós (sz.:1909)
életét, költõi hitvallását a
színészek: Végh Péter, Holl
Zsuzsa, Molnár Csaba és
Schramek Géza. Az elõ-
adás a pici színpadon a
megcsappant számú né-
zõk és minden „negatív”
körülmény dacára lebilin-
cselõ volt. Úgy is mint té-
ma, úgy is, mint rendezés,
úgy is, mint hihetetlenül
profi színészi játék. Pedig
az elõadás nagy része
„csak” vers volt. A 100 éve
született Radnóti Miklós
költészete azonban zsen-
ge verseitõl a bori notesz
utolsó soraiig olyan erõvel
bírnak, amelyet csak egy
ilyen, a világot, az embe-
reket az utolsó leheletéig
szeretõ ember tud írni. 

V. Pálfai Kinga

Kultúr-séta, dalok, versek: 
Kultúrházak éjjel-nappal
A Kulturális Örökség Napjaihoz kapcsolódó programsorozat gödi állomásain ugyan a
szinkronban zajló szüreti felvonulás csábítása miatt alacsony volt a részvételi szám, ám
ez az elõadások értékébõl mit sem von le

• Október 17-tõl a Katica
Gyermekkönyvtár (2131.
Göd, Pesti út 72.) nyitva tartá-
sa bõvül. E naptól minden
szombaton 9-12 óráig szere-
tettel várjuk az olvasni szeretõ
gyerekeket és családokat is!

• Október 24-én szomba-
ton mindhárom könyvtárunk
zárva lesz.

• Novemberben 15 órás
internet tanfolyam indul szer-
dánként, alkalmanként 3 órás
idõtartammal. 

A gép használatáért a szo-
kásos 100 Ft/órás díjat számít-
juk fel. Ezt az összeget (1500
Ft) a tanfolyam kezdetekor
kell befizetni.

A jelentkezés feltétele még
a könyvtári tagság. (Éves be-
iratkozási díj 1000 Ft, nyugdí-
jasoknak, diákoknak 500 Ft.
16 éves kor alatt, ill. 70 éves
kor felett ingyenes.)

Tanfolyami idõpontok: 
• November 18., nov. 25.,

dec. 2., dec. 9., dec. 16.
I. csoport de. 8-11 óráig.
II. csoport du. 12-15 óráig.
A tanfolyamon számító-

gép-kezelési alapismereteket,
szövegszerkesztési alapokat
és internetes ismereteket ok-
tatunk. Várjuk az érdeklõdõ-
ket! Információ: 27/532-155

Irodalmi délutánunk követ-
kezõ vendége KÁNYÁDI SÁN-
DOR. November 20-án 17
órakor találkozhatnak vele a
Nemeskéri kúriában.

• Október 30-án, pénteken
13 és 17 óra között Bütykölde
lesz a Katica Gyermekkönyv-
tárban (2131 Göd, Pesti út
72.) Töklámpást és õszi ter-
ményekkel töltött üvegdíszt
fogunk készíteni. Kb. 15 órá-
tól mesefilmeket vetítünk dia-
vetítõvel.

• November 6-án, pénte-
ken 13 és 17 óra között
Bütykölde lesz az Ady Fiók-
könyvtárban (2132 Göd, Kál-
mán u. 13.)

A kézmûveskedés prog-
ramja ugyanaz lesz mindkét

helyszínen. Szeretettel várunk
minden kicsit és nagyot! Ica
néni, Edina néni és Ági néni
(könyvtárosok)

Könyvtárainkban kapható
a legújabb, 2009-es Alma-
nach. Ára 1000 Ft.

Megvásárolhatók a régebbi
példányok is. A 2008-as 1000
Ft, a többi kötetenként 500
Ft. Az 1998-as és a 2003-as
példányok elfogytak.

Könyvtári hírek

Kányádi Sándor költõ érkezik 
a Nemeskéri Kúriába!

Radnóti Miklós életét és költészetét elevenítették fel
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Nagy örömünkre szolgál,
hogy az elmúlt évben az ön-
kormányzati iskolák rászoruló
gyermekeinek karácsonyi cso-

magot, a kiemelkedõen jó  ta-
nulóknak év végén könyvju-
talmakat biztosíthattunk. A
helyi rendõrséget jelentõs
összeggel támogattuk, me-
lyet eszközvásárlásra fordít-
hattak, segítettük az Ok-
mányiroda felújítását. Szeret-
nénk a bõvülõ támogatói kör
segítségével folytatni, kiszéle-
síteni az alapítvány tevékeny-
ségét, fejleszteni a várost s an-
nak közbiztonságát. Az el-
múlt évek, azok teljesítménye
feljogosít pályázatokon való
részvételre is. Reményeink
szerint ez az újabb forrás di-
namikus lépések megtételét
biztosítja szervezetünk szá-
mára a közeljövõben - nyilat-

kozta Balázsovits Mónika, az
alapítvány elnöke és Põcze
Norbert kuratóriumi tag. 
A szeptember 19-i lovas felvo-
nulás, kulturális fesztivál és fõ-

zõverseny több mint ezer ér-
deklõdõt csalogatott ki a kis-
erdõbe. Idén 24 csapat indult
a Göd Bográcsmestere cí-
mért. A közönség pontozott,
miközben számos helybéli és
vendég hagyományõrzõ cso-
port lépett fel a színpadon, az
Ifjúsági Fúvós Zenekar pedig a
felvonulást is végigkísérte. A
hónap utolsó szombat estéjé-
re szervezett bálon legkeve-
sebb 150 ember töltött
együtt egy kellemes estét. A
házigazdák finom vacsorával,
friss szõlõvel gondoskodtak a
vendégek jóltartásáról, tánc-
bemutatókkal és élõzenével a
szórakoztatásukról.

V. Pálfai Kinga

Lovas felvonulás, fõzõverseny, 
hagyományõrzõ színpadi produkciók, és bál
– mindez a szüret jegyében
Harmadik alkalommal szervezte meg a Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Alapítvány
szüreti programjait. Az alapítvány tevékenységének széles körû megismerése érdekében
rendezett mulatságok igen hasznosak.  Évrõl évre gyarapszik a támogatók száma

OKTÓBER

9. péntek
13-17 óra: Napos Oldal 

Nyugdíjas Klub összejövetele
10. szombat

9 óra: Homeopátiás Klub 
Az ásványok birodalma 

(Jan Scholten elméletével 
kiegészítve) Dr. Katona Edit

11. vasárnap
9 óra: Rapid sakkverseny

12. hétfõ
13-15 ór:a 

Mozgáskorlátozottakat Párto-
lók Klubjának összejövetele

16. péntek 
17 óra: Vasútkiállítás megnyitó

17.30: 
Új Horizont Irodalmi Klub. Ven-
dége Bátorfi József, aki a gödi

vasúttörténetrõl 
beszél

17. szombat 
9-13 óra: Babaruha börze

19 óra: Jazz Klub AGÓCSI –
TÜSKE DUÓ – élõzenei 

koncert
ADY KLUB: 14.30-16.30

Cukorbetegek klubja
28. szerda

13-16 óra: Vöröskeresztes klub
18. vasárnap

10-12 óra: Családi kézmûves
játszóház

30. péntek 
16 óra: Nótaklub

NOVEMBER

02. hétfõ 13-15 óra: 
Kertbarát klub összejövetele

07. szombat
9 óra: Homeopátiás klub: 

Hogyan találjuk meg 
a megfelelõ szereket a Phatak

Repertórium segítségével
(elmélet+ gyakorlat; kb. 
13 óráig) Bóna László

9-13 óra: Babaruha börze
8. vasárnap

9 óra: Sakkverseny
Gödi SE - Visegrád

09. hétfõ
13-15 óra: 

Mozgáskorlátozottakat 
Pártolók klubjának

összejövetele
12. csütörtök

10 óra: Bábbérlet óvodásoknak
- A Budai Bábszínház  elõadása

13. péntek
17 óra: Sipos Ferenc 
festménykiállításának 

megnyitója  „Merengés”
- ajtók, telefon, játszma címmel

14-15. szombat-vasárnap
9-16 óra 

a Lion’s Klub 
szervezésében zöldhályog-, 

vércukor- és koleszterinszûrés

Induló tanfolyamaink

Kosárfonó tanfolyam indul
minimum 8 fõvel 2009.

október 3-ától 
4 szombaton 
8-16 óráig.

A foglalkozáson készítenek 
marokkosarat, kenyeres, 

pogácsás, varrós és 
bevásárló kosarat.

A tanfolyam díja: 21.000,-Ft
Részletfizetési lehetõség van.

A foglalkozásokat 
Bartha Katalin tartja.

Jelentkezés folyamatosan

Tûzzománc tanfolyam gyere-
keknek és felnõtteknek egy-
aránt. Havonta egy alkalom-
mal, szombaton 9-13 óráig. 

A tanfolyam minimum 
8 fõvel

indul októbertõl.
A foglalkozásokat Majoros 
Klára tartja. Alkalmanként 

a díja 1.500,-Ft.
Jelentkezés folyamatosan

Zsonglõr tanfolyam 
gyerekeknek heti 
rendszerességgel 

minimum 10 fõvel

indul októbertõl.
Jelentkezés folyamatosan

Gyógynövény ismereti 
tanfolyam 

heti rendszerességgel 
minimum 10 fõvel 
indul októbertõl.

Jelentkezés folyamatosan

Bakelit filmklub 
– film, zene

és kiállítás program indul 
havi egy alkalommal 

az Ady Klubban. 
Kezdés 20 órakor. 

További információ:
gergely_piros@gmail.com

Játékos képességfejlesztés
Elsõsorban iskolába 

készülõknek.
Októbertõl csütörtökönként

16-17 óráig.
Információ: 

gyedit@vipmail.hu

Együtt „dob”banás
Önismereti élmények, 

hangok, mozgás, 
belsõ utazások útján.

Nemre, korra való
tekintet nélkül. 

Az Ady klubban 
szombatonként 18-20 óráig.

Információ: 
gyedit@vipmail.hu

PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMAAAAJJJJÁÁÁÁNNNNLLLLÓÓÓÓ
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- A teljes utánpótlás-váloga-
tott 34 játékosból áll, közülük
hatan – 3 lány és 3 fiú – U13
korúak. Büszkék lehetünk,
hogy Horváth Kristóf szövet-
ségi kapitány két gödi fiút is
beválogatott a keretbe –
kezdte a tréner.

- Mi a jelentõsége a váloga-
tottban való jelenlétnek?

- A felnõtteknél és a közép-
iskolás korosztályban (U17,
U19) a külföldi szereplés esé-
lye, hiszen a szövetségi kapi-
tány közülük jelöli ki az utazó
keretet. A fiatalabbaknál
(U13, U15) a fõ hangsúly a to-
vábbfejlõdés lehetõsége.

- Miben különbözik egy vá-
logatott edzés az otthon
megszokottól?

- Elsõsorban intenzitásban
és hatékonyságban. Az
edzõk, az edzõpartnerek és a
körülmények is ideálisak a
magas szintû munkához.
Több év jó teljesítményének
elismerése a meghívás, ennek
megfelelõen a játékosok
rendkívül motiváltak. Most
például Pécsett jártunk, ahol
januárban adták át azt a csar-
nokot, amelyet kifejezetten a
sportág igényeihez terveztek.
Nagy élmény volt olyan te-
remben edzeni, ahol a belma-
gasság, a padló és a világítás
is ideális volt tollaslabdázás-
hoz. „Ráadásként” a kapitány
mellett a pécsi bajnokcsapat
edzõje, Károlyi Ákos és a több
évre Magyarországra szer-
zõdtetett indonéz sztáredzõ,
Daryono Budisantoso is fog-
lalkozott a játékosokkal.

- Mit várhatunk a közeljövõ-
ben Danitól és Marcitól?

- A cél az U13-as országos
ranglista elsõ két helyének
megõrzése. Ez nem lesz egy-
szerû, hiszen minden rivális az
éllovasok „skalpjára” pályázik.
A rajt minden esetre jól sike-
rült: Az évadnyitó versenyen
az egyéni arany- és ezüst-
érem, valamint a páros arany
is a gödiek nyakába került.

V. F.

Tollaslabda: 
A válogatottba került gödi
fiatalokkal indonéz
sztáredzõ is foglalkozik
Kálfalvy Dániel (Huzella Tivadar Ált. Iskola) és
Szerecz Márton (Németh László Ált. Iskola)
eredményeirõl már korábban is beszámoltunk.
Most az utánpótlás-válogatott keretbe történt
meghívásukról kérdeztem Szûcs Zoltán edzõt

A Gödi SE Kézilabda Szak-
osztályában a közelmúltban
választottak új szakosztály-
vezetõt: Schütt István helyé-
be Dankó István lépett. A
felnõtt nõi csapat edzõje to-
vábbra is Tõsér Tibor, míg az
ifiket és a megyei nõi gárdát
Bagócsi Sándor irányítja.

- Gyakorlatilag kialakult a
csapatunk, már látjuk, kikkel
számolhatunk a következõ
évadban. Grezner Móni át-
lövõként érkezett Pilis-
vörösvárról, térdsérülésébõl
felépülõben van Szentes Évi,
aki már megkezdte az edzé-
seket. Egyik meghatározó
játékosunk, Balázsovits Mó-
ni az elõzõ bajnokság vé-
geztével elköszönt a játé-
kostársaktól. Néhányan el-
mentek szülni, de azokra a

lányokra még számítunk né-
hány éven belül, és muszáj
lesz az ifisorból erõsítenünk.
Utánpótlásunk nagyon jó,
az NB II-es ifi lányok bajno-
kok lettek, a felnõtt NB II-es
nõk harmadikként zártak, a
felnõtt megyei osztályban
második helyet szereztünk –
ezek mind nagyszerû ered-
mények. Célunk: Felkerülni
az NB I/B-be minél több gö-
di játékossal. Ehhez megfe-
lelõ utánpótlásra és anyagi
háttérre van szükség. Az
elõzõvel jól állunk, a financi-
ális oldalt kell elõteremteni,
de ezen dolgozunk. Én ma-
gam is sok áldozatot hozok
mint fogászati vállalkozó,
anyagilag és az utaztatás-
ban egyaránt. Érdekes, hogy
egyelõre több a vidéki part-
nerembõl lett támogató,
mint a helyi illetõségû
szponzor, de bízom abban,
hogy ez változni fog. Sokat
segít Molnár Zoltán, az ok-
mányiroda munkatársa, aki
játékvezetõként is ismeri a
sportágat, az adminisztráci-
óban nyújt jelentõs segítsé-
get a szakosztálynak –
mondta  a bajnokság kezde-
tén Dankó István szakosz-
tályvezetõ. 

Az õszi fordulókat illetõen
egy hazai vereség és egy
idegenbeli bravúros gyõze-
lem a szeptemberi mérleg,
az ifik és a megyei csapat
két-két gyõzelmet könyvel-
het el.

Vasvári Ferenc

Kézilabda: 

Dankó István bizakodó 
- Cél az NB I/B-be kerülés

A gödi családsegítõ szervezésében
kirándulóklub alakult tizenéves fiata-
loknak. Errõl kérdeztük a klub vezetõ-
jét, Udvardy Zoltánt

- Kiknek szól a kirándulóklub, és
mit lehet tudni róla?

- A kirándulóklub 10 és 20 év közöt-
ti fiataloknak szól. Nekik szervezzük
kéthavonta egy szombaton az egész
napos 10 és 20 km közötti távolságot
bejáró túrát. Kirándulásainkat mindig
máshova, Gödrõl néhány óra utazás-
sal elérhetõ hegységben (Börzsöny,
Budai-hegység, Pilis, Mátra, Gerecse)
tervezzük. A túrákat Paulik Áron egye-

temi hallgató cserkészvezetõvel veze-
tem. 

Legközelebb november 7-én szomba-
ton a Börzsöny egyik legszebb részén tú-
rázunk: Nagybörzsönytõl Királyrétig. Az
úticélnál kipróbáljuk a hajtánypályát is,
és kisvasúttal jövünk vissza. 

- Volt-e elõzménye a kirándulóklub
beindulásának?

- A Budapest XVI. kerületi Napraforgó
Gyermekjóléti Szolgáltnál egy kollegám-
mal együtt 8 éven keresztül mûködtet-
tem a Gázoló kirándulóklubot. Száznál
több kirándulás tíznél több tábor és közel
háromszáz túrázó fiatal áll mögöttünk. 

- Milyen feltételekkel lehet a túrán
részt venni, mit kell hozniuk a jelent-
kezõknek?

- Bárki jöhet, aki a korosztály-feltétel-
nek megfelel, a megadott találkozási
helyen, idõben megjelenik. Hozzon ma-
gával 1200 Ft útiköltséget, egy napi hi-
deg élelmet és italt, diákigazolványt és
TAJ-kártyát, vagy annak másolatát! 

- Hol és kinél kell jelentkezni a ki-
rándulásra?

- Kérem, hogy aki a november 7-i ki-
rándulásra kíván jönni, elõtte érdeklõd-
jön nálam (27/532-165), vagy személye-
sen a Családsegítõben (Ady E. u. 6), agy
a godicsaladsegito@gmail.com címen!

G. K. 

Családsegítõ kirándulások

Dankó István 
a kézis lányok között
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A szüreti idõszakban
megannyi program szol-
gálta Gödön a néphagyo-
mány remek felélesztését,
szeptember 19-én, a spor-
ton keresztül a Belépés
Családostul mozgalom
szervezõi gondoskodtak
arról, hogy szüreti hangu-
latba kerüljünk.

No, szõlõszedésre azért
nem került sor, a remek
szeptemberi idõben azon-
ban öröm volt látni a kü-
lönbözõ korosztályok lel-
kes versenyzõivel telt
sportpályát. Az alsógödi
focipályán strandröplab-
da-kupára, ovis focitorná-
ra került sor, illetve ki le-
hetett próbálni a – váro-
sunkban egyre népsze-
rûbb – „dunakalandos” já-
tékokat: a hordólovaglást,
az ördögszekerezést, mo-
bil terepjárózást. A leg-
népszerûbb program min-
den bizonnyal a pályán és
a kiserdõben bonyolított
„szüreti futás” volt, me-
lyen 45 család 124 tagja
vett részt, köztük a két
évestõl az ötven eszten-
dõsig. 

Eredmények:
Családi futás-ovis focis-

ták futama: 1. Ból család
(Göd), 2. Nemes család
(Göd), 3. Berta család (Ve-
resegyház).

Családi futás: 1.
Mocsonoky család (Göd),
2. Gajdos család (Buda-
pest), 3. Bíró család (Göd).

1500 méter, lányok: 1.
Sipos Boglárka, 2. Horváth
Csenge, 3. Horváth Han-
ga;

fiúk: 1. Dévényi András,
2. Dévényi Balázs, 3.
Mikolaszek Szabolcs. 

6.2 km, nõk: 1. Haticza
Gabriella, 2. Csikós Adri-
enn, 3. Kadocsa Anna;

férfiak: 1. Gajdos Tamás,
2. Bíró Zoltán, 3. Gabányi
Balázs.

Ovis focitorna: 1. Veres-
egyház II., 2. Veresegyház
I., 3. Göd I.

Strandröplabda, gyer-
mek csapatok: 1. Székely-
Kerekes-Érdi-Krausz;  

felnõtt csapatok: 1.
Szabó-Szabó-Vaskó-Kere-
kes.

V.F.

Szüreti Sportgála: 

Ha szõlõ nem is, 
de futás, 
strandröplabda és ovis
foci került az „asztalra”

A ’97-98-as születésû gödi labdarú-
gó korosztályt 2007 szeptemberé-
ben vettem át szülõi felkérésre. Kez-
detben 15-16 fõvel edzettünk. Nap-
jainkra 25-26 fõre emelkedett a lét-
számunk. Amikor eljöttem Gödrõl,
ebbõl 23 kiskirály igazolt át Vácra.
Nem valószínû, hogy a kedves szü-
lõk elengedték volna õket eme
hosszú útra egy ”emberi és morális
gondokkal küzdõ edzõ védõszár-
nyai alá” (idézet a korábban megje-
lent cikkbõl az engem támadótól).
Ezen idõ alatt az édesapák és édes-
anyák felmérhették, milyen átszer-
vezések voltak a szakosztálynál.
Csapatunk szálka volt az elnök úr
szemében. A szakosztály vezetõi

nem tudták megteremteni a tárgyi
és személyi feltételeket az országos
szintû versenyeztetéshez. Hisz a Kis-
királyok kinõtték a megye határait
(U-13,U-15-ös csapatoknak párban
kell versenyeznie országos szinten.
Ehhez nincs elég pálya, öltözõ,
szakember Gödön). Nem az üzleti
lehetõségek, hanem ezek az indo-
kok vezettek oda, hogy átigazoljunk
Váci VLSE-be. Itt adottak a feltéte-
lek. Ezen kívül itt rendelkezésre áll-
nak nemzetközi kapcsolatok, melye-
ket kihasználva közös csapatunk, a
váci illetve Gödi Kiskirályok Varsó-
ban 1. helyezést értek el olyan csa-
patokat legyõzve, mint a Fortuna
Düsseldorf, Polonia Varsó, Legia

Varsó, Karpatia Lwow. A tavalyi baj-
nokot, a FK Lwowot a döntõben 6-
1-re gyõztük le. Köszönettel tarto-
zunk a teljesség igénye nélkül azok-
nak, akik a koronát és az elnevezést
adták eme igen tehetséges srácok-
nak: szüleiknek és nagyszüleiknek,
Dankó Lászlónak, Makk Lászlónak,
Herbert Lászlónak, Tuza Józsefnek,
Bagócsi Sándornak,  Göd város ön-
kormányzatának, a Gödi Körkép-
nek, a Németh László Általános Is-
kola igazgatójának és tanári kollek-
tívájának, hisz ezek a gyerkõcök fej-
ben is nagyon erõsek, hogy hordani
és viselni is tudják ezt a fejfedõt.
A 97-98’as korosztály edzõje

Kiss Ferenc

Sárdobálás egy bábura

Ritkán adódik, hogy az
alsógödi labdarúgópálya
környékén, a vasúti híd kiser-
dei oldalán nehéz parkoló-
helyet találni. Így volt ez
szeptember utolsó vasár-
napján, a labdarúgó palán-

táknak kiírt országos „NUPI
Kupán”, a 2009-10-es idény
váci körzetének elsõ õszi tor-
náján, melynek a Gödi SE
pályája adott otthont. A szü-
lõkkel, kísérõkkel együtt
mintegy fél ezren látogattak
ki az eseményre.

A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség és a NUSI Utánpótlás-
nevelési Igazgatóságának
közös, Sport XXI. Egyesületi
Labdarúgó Programjának –
2006 óta mûködõ – U7-es,
U9-es és U11-es õszi egyesü-
leti körzeti tornáján 6 város 8

egyesületének – három kor-
osztályban – összesen 34
csapata jelent meg. Gödöt 4
együttes képviselte. A 11 év-
nél fiatalabbak félpályán
7+1-es, az U9-esek kispá-
lyán 5+1-es felállásban, a
hét éven aluliak kispályán 4-
4 ellen, kapus nélkül játszot-
tak.

Az országos adatok alap-
ján 20 megye 196 körzeté-
ben pályára lépett több mint
900 csapat, amely majdnem
ugyanennyi egyesületet je-
lent, azaz 23 ezer gyerme-
ket. - Az országos torna-
rendszer elsõdleges célja,
hogy a labdarúgáson keresz-
tül pozitív élményt tudjunk
nyújtani a gyerekeknek.
Ezért is van az, hogy nem
hirdetünk helyezéseket, ha-
nem minden gyerkõcnek
csokit adunk, és csak külön-
díjakat osztunk ki az edzõk
javaslata alapján a legügye-
sebb játékosoknak - mondta
Szél József körzeti szervezõ.

Különdíjban részesült a
gödi játékosok közül Mokos
Csongor (legjobb góllövõ,
U7), Gergely Marcell (leg-
jobb kapus, U11) és Kakukk
Erik (legjobban cselezõ, U9).

V.F. 

Labdarúgás: 

Közel fél ezren töltötték
meg a „NUPI Kupán” 
az alsógödi focipályát



Õszi kerékpártúra
Október 24-én, szomba-
ton a Szentendrei-szige-
ten Kisorosziig kerekezik a
Belépés Családostul prog-
ramsorozat csapata, visz-
szafelé Pócsmegyeren kö-
zös ebéd és labdarúgás
lesz a program.
Gyülekezõ: reggel 9.30-

kor, Dunakeszin, a Horányi
révnél.
Jó mûszaki állapotban le-
võ biciklit, sportos öltözé-
ket, bukósisakot és egy kis
elemózsiát érdemes a
résztvevõknek magukkal
vinniük. Mindenki saját fe-
lelõsségére vesz részt a tú-
rán! 

Családi Gyaloglás
November 7-én a Buda-
pest Sportiroda által ren-
dezett teljesítménytúrán a
Belépés Családostul moz-
galom szervezõi meghir-
detik a családi gyaloglást
11 vagy 20 km-en, a túra
Budapesten Csillaghegyrõl
indul. - Társrendezõként a
gödi hangulatot szeret-
nénk belopni az országo-
san meghirdetett BSI ren-

dezvénybe, remélhetõleg
sokan elmegyünk együtt,
innen Gödrõl. 
A részletes programot a
www.belepescsalados-
tul.mindenkilapja.hu és a
www.god.hu honlapon
közöljük október vége felé
- invitál elöljáróban Wag-
ner László.
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A Gödi SE Kajak Kenu
Szakosztálya által rendezett
egész napos rendezvényen,
a 16. alkalommal kiírt Göd
Kupán, a közel 30 futam al-
kalmával mintegy 700-an
ültek hajóba. Az egyik leg-
nagyobb dunakanyari vízi
„dzsemborin” az utánpót-
lástól az élsõportolókon át
az amatõrökig bárki lapátot
foghatott. A nézõkkel
együtt közel ezren látogat-
tak ki a versenyre.   

A délelõtti „királykategó-
ria” a férfiak 2000 méteres
K1-es versenyszáma volt.
Kammerer Zoltánt igen csak
megszorongatták fiatal ri-
válisai, a célba az ifjúsági
Európa-bajnoki bronzérmes
Slezsák István másodikként,
mintegy fél hajóhosszal le-

maradva ért be a gödi olim-
piai bajnok mögött. A csa-
patversenyben 11 gárda kö-
zül a Gödi SE 294 ponttal
végzett az élen, megelõzve
a 155 pontos nagymarosia-
kat és a 142 pontos eszter-
gomiakat.

Díjat adott át többek közt
a mexikói olimpiai bajnok
kajakos, Hesz Mihály, illetve
a magyar válogatott koráb-
bi szövetségi kapitánya, An-
gyal Zoltán. A térség világ-
és Európa-bajnokságokon
érmeket szerzõ ifjúsági és
U23-as kajakosai, Slezsák

mellett Bán Kristóf, Havas
Eszter, Hamar Péter, Pélyi
Dávid, Georgopoulou Ale-
xandra, Hagymási Réka és
Anita valamint Kulifai Ta-
más az érmek átadása mel-
lett természetesen hajókba
ültek; aki kajakfutama után
bírta még, az indiánkenus
happy futamban is erõsíthe-
tett egy-egy alkalmi egysé-
get. 

- Az esõs idõ miatt egy ki-
csit kevesebben voltunk, de
így is közel 700 nevezés volt
a nap során. Újdonság a
Happy Kids – ahol a fiatalok

meccseltek egymás között –
valamint a Rotary Klub által
védnökölt szponzor futam
volt. A családi verseny ismét
a Belépés Családostul moz-
galommal közösen lett
megszervezve, itt minden
induló ajándékot kapott.
Köszönet az Önkormányzati
Minisztériumnak, akitõl 400
ezer Ft-ot kapunk – összeg-
zett Barazutti László, szak-
osztályvezetõ.

Vasvári Ferenc

Kajak-kenu: 

Kammerer - Slezsák csata a Göd Kupán, 
Hesz és Angyal díjátadó

Programajánló
Kammerer Zoli célirányban
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Újabb sikerekkel tértek haza a sport-
ág világversenyérõl a gödi fiatalok,
ezúttal a portugáliai Crestumában
megrendezett maratoni világbaj-
nokságon arattak.
A szervezõk egy 4.3 kilométeres pá-
lyát jelöltek ki, az ifik 17-, az U23-as
versenyzõk 21 kilométert teljesítet-
tek lapátolva illetve hajójukkal fut-
va. Érdekességként jelentkezett az
öbölben a dagály-apály jelensége,
mely több alkalommal a futás javá-
ra hajtotta a teljesítendõ kilométe-
reket.
Az ifjúságiaknál a nõi kajakosok sze-
repeltek a legjobban. Az egykor
még gödi színekben, ma MTK-s
mezben versenyzõ Georgopoulou
Alexandra nagy fölénnyel gyõzött a
K1-esek között, mögötte Váczai Eni-
kõ – aki szeptember elején igazolt át
a GSE-bõl a KSI-be – pedig bronzér-
met nyert. A 23 éven aluliak egyes
versenyében a még mindig gödi Ha-
vas Eszter lapátolt a dobogó harma-
dik fokára; Sinkó László tanítványa a
közelmúltban nyert Európa-bajnoki
címmel a zsebében utazhatott a vi-

lág legjobbjai közé – ott is megállta
helyét! Végig az élbolyban haladt,
az érmek sorsa csupán az utolsó
körben dõlt el. „Eszter jól teljesített,
és örülni kell ennek a bronzérem-
nek!”- kommentálta a szövetségi
kapitány, Storcz Botond. Alexandra
– Farkasdi Renátával – a párosok

közt is megméretett, teljesítményü-
ket ezüst koronázta.
A férfi kajakosok között, U23-ban, a
szintén GSE-s Kulifai Tamás, egy sze-
rencsétlen borulás után, a 13. he-
lyen zárt, fiatal kora mellett ez is ki-
tûnõ teljesítmény!

Vasvári Ferenc

Kajak: 

A maraton vb-n is a világ elitjében a gödi fiatalok

„Az anya nem csak testét adja gyerme-
kének, lelkét is a magáéból építi fel.”

Kodály Zoltán, Párizs 1948.

A fenti gondolattal Kodály akkor még
nem utalt a modern tudomány idevágó
területére, az anya-magzat kapcsolatana-
lízisre. De arra igen, hogy minden édes-
anyának hinnie kell abban, hogy gyerme-
ke egészséges fejlõdése szempontjából
fontos már az újszülött számára énekelni,
mondókázni. Az anyai hang, ének, az
ölbéli játékok mind a kicsinyek „lelki táplá-
lékai”. A legkiválóbb mûvészekkel készí-
tett felvétel sem tudja helyettesíteni! 

A Ringató módszertanát dr. Gállné
Groh Ilona, Forrai Katalin-díjas énektanár
dolgozta ki Kodály útmutatásait követve.
Élõ énekszóval, hangszerjátékkal, nagy-
részt a magyar néphagyományból merí-
tett zenei anyaggal mutatunk mintát a
szülõknek a családban történõ zenei neve-
lésre. Kisebb részben más népek dalai
hangzanak el magyar költõk verseivel, va-
lamint értékes, komponált gyerekdalok
(Kodály-Weöres). Célunk, a már említett
mintaadás a fiatal szülõk számára, vala-
mint az, hogy a felnõttek, elsõsorban az

anyukák, ne féljenek az énekléstõl. Szeret-
nénk, ha átélnék a közös éneklés örömét!
Bõvítjük a felnõttek dalkincsét, s bízunk

benne, hogy munkánk nyomán egyre
több család irányítja majd kisgyermekét az
értékes zene felé, ezzel nyitva lelkét, elmé-
jét a világra!

A Ringató kisgyermekes családoknak
szól, heti rendszerességgel tartunk fél órás
foglalkozásokat a legkisebbeknek (néhány
hónapos kortól az óvodakezdésig) és a
szüleiknek, valamint kismamáknak. Cél,
hogy oldott légkörben a kisgyermekek ze-

nei nevelésének lehetõségeihez adjunk
mintát, valamint néhány módszertani
tudnivalót anélkül, hogy kimódolt vagy
tudományoskodó lenne a közös, jókedvû
éneklés.

A Ringató több intézményben is helyet
kapott Budapesten, pl. Mûvészetek Palo-
tájában, Fonó Budai Zeneházban, Millená-
rison, Szabó Ervin Könyvtárban…, és
több, mint nyolcvan településen mûköd-
nek népszerû éneklõ családi közösségeink.
Nagy rendezvényeinken három-, négy-
száz család énekel, játszik együtt, ölében
kisgyermekével.

A közeljövõben film, könyv jelenik meg
Ringató zenei nevelési programunkról. 

Foglalkozásaink:
G Ö D ,

József Attila Mûvelõdési Ház, 
keddenként 9:15 órakor

D U N A K E S Z I ,  
VOKE Mûvelõdési központ, 
csütörtökönként 9:15 órakor

Pintér Bernadett 
védjegyes foglalkozásvezetõ

tel: 30/ 9001305; 
pinter.bernadett@t-online.hu

Ringató - Kisgyermekkori zenei nevelés

Vedd ölbe, ringasd, énekelj! 
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• Parkettás vállal hagyomá-
nyos-, szalag-, laminált pad-
lólerakást, csiszolást, lakko-
zást, javítást. Tel.: 06-70-505-
1177

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

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

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

• Cipõ javítás, szõnyeg,
függöny-ruhatisztítás, zipzár-
csere, mosás, vasalás. Göd,
Kincsem Park, nyitva: H-P.:
7.45-1645-ig. Tel.: 06-30-296-
1771.

• TALÁLJA MEG ÖN IS A
PÁRJÁT! Dunakanyar régiójá-
nak Cronos Társkeresõ Irodái

Vácon és Dunakeszin. Tel.: 06-
20-566-5047 14 órától.

• Kihagyhatatlan lehetõ-
ség! Legyen vendége
Welness Otthonunknak díjta-
lanul. 06-30-350-9565

• Vasalást vállalok Gödön.
06-20-357-5200

• Eladó Baján elsõemeleti
35 m2-es erkélyes lakás liftes
házban csak nyugdíjasnak.
Tel.: 06-20-559-5407.

• Felsõgöd külterületén
1414 m2-es telek eladó, vagy
bérbe adó. Érd.: 06-20-926-
0524.

• Életjáradékot fizetnék há-
zért, lakásért. Tel.: 06-20-976-
6072.

• Smaragd- és oszlopos tu-
ja eladó termelõi áron, ga-
ranciával, helyszíni kiválasz-
tással. Felsõgöd. 06-27-333-
905, 06-30-518-5490.

•Eladó Gödön egy felújí-
tandó kertes családiház.
(150nöl telken 70 m2-es ház.)
Érd.: 06-20-921-6993

Apróhirdetések
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Felsõgödi, kellemes
családiházas
környezetû, 
770 m2-es
(19x40m),
30 %-os 

beépíthetõségû, 
aszfaltozott út 
melletti telkem

eladom.
Irányár: 15,9 mFt.

Tel.: 06-30-533-9998

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

BABYSITTER!
Gyermekszeretõ, kedves, életvidám, 
türelmes, megbízható, felelõségteljes

családanya vagyok.  
6-7 éve minden nap babysitterkedem.
Egy  kedves, szeretõ  családot keresek  

akiknek szüksége van sgítségre a csemetéknél.
Bizalmukat elõre is köszönöm!

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

Szakképzett 
nyugdíjas 
ápolónõ

betegápolást 
és -ellátást 

vállal.
Elérhetõség : 

06-30-813-8099
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MINÕSÉGI TÜZIFA
ELADÓ

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

AKÁC
HASÍTVA 2200,-/q
GURIGA: 2000,-/q

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA
06-30-352-0703

Furulyaoktatót
keresek felnõttnek

altfurulyához!
Háznál történõ 

oktatás
elõnyben

Jelenkezni lehet 
a következõ 

telefonszámokon: 
06-27-333-344,
06-20-327-7903
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Gépelés, adatrögzítés
szövegszerkesztés,

szkennelés.
Hívjon 

bizalommal!
Tel.: 

06-27-631-313
06-20-475-4501

Posztos-Electric Kft.
Vállalunk teljeskörû 

villanyszerelést, 
hibaelhárítást, 
karbantartást.

Tel.: 06-70-417-4076
www.mindenvillany.atw.hu
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A halláskárosodás
kezdetben alig észre-
vehetõ, és sokszor
nem is mi magunk,
hanem a család, ba-
rátok figyelnek fel rá.
Árulkodó jel lehet,
ha a beszélgetések-
ben egyre gyakoribb,
hogy visszakérde-
zünk és mások is úgy
érzik, túl sokat értet-
lenkedünk. Akinek
kisebb gyerekei van-
nak, az általában ha-
marabb értesül a
problémájáról. Ez

azért van így, mert a
kisgyerekek - mint
mindenki tudja - a
legõszintébbek, és
nem félnek elmon-
dani, ha észrevesz-
nek valami furcsát.
Például, hogy anyu,
vagy apu nem hallja
meg, ha kiabálnak
neki a másik szobá-
ból, vagy a nagyival
nem tudnak játszani,
mert sokadszorra fi-
gyel csak rájuk. A fel-
nõttek –õszerintük-
tapintatosságból in-

kább nem szólnak az
ismerõsnek, család-
tagnak, pedig ezzel
többet ártanak, mint
használnak. Akinek
halláskárosodás gya-
nús ismerõse van, ne
várjon és mondja el
neki, hogy valami
nincs rendben, és el
kellene mennie egy
hallásvizsgálatra. Le-
het, hogy elsõre csak
viccként fogja fel az
illetõ, de valószí-
nûbb, hogy komo-
lyan elgondolkodik.

Fõleg, ha elmagya-
rázzuk, miért is gon-
doljuk azt, hogy
probléma van a hal-
lásával, és megnyug-
tatjuk, hogy ezt
gyorsan ki lehet derí-
teni. Aki odafigyel,
az önmagán is ész-
lelheti a jeleket. Pél-
dául ha régebben a
tévét vagy a rádiót
csak félig hangosí-
totta fel, mostaná-
ban viszont már
majdnem teljesen,
e l g o n d o l k o z h a t ,
hogy lehet, hogy
nem a mûszer rom-
lott el.  

A vizsgálat egyéb-
ként nem jár sem fáj-
dalommal, sem köte-
lezettséggel. Ezen kí-
vül ingyen van és
összesen körülbelül
30 percet kell az ide-
jébõl rászánnia.
Amennyiben nincs
gond a hallással, a
család és ismerõsök
is megnyugszanak.
Ha pedig kiderül a
halláscsökkenés, a
szakemberek taná-
csokkal látják el õt,
és a neki legmegfele-

Õsszel idõt szánhatunk 
az egészségünkre is

Rajtunk múlik, hogy megváltoztatjuk-e a saját, vagy családtagunk, 
ismerõsünk életét 

A nyárnak vége van és elkezdõdött egy lehetõségekkel teli, gyönyörû õsz. Lehetõsé-
gekkel teli, mivel olyan dolgokra jut majd idõnk, amiket a kánikulában mindig elha-
lasztottunk. Gyönyörû pedig, mert csak egy lépés választ el bennünket attól, hogy a
hallásunk újra szinte a régi legyen, hiszen már mindenki számára elérhetõ a korszerû
és kényelmes hallásgondozás.
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lõbb készüléket
ajánlják. Szerencsére
a mai készülékek
egyáltalán nem ké-
nyelmetlenek és
nem jelentenek kel-
lemetlenséget a
mindennapokban
sem, hiszen a viselõ-
nek és a külvilágnak
is szinte észrevétle-
nek maradnak.
Mindez pedig nem
jelenti azt, hogy el-
érhetetlen áruk len-
ne. Aki eddig azért
nem ment el hallás-
vizsgálatra, mert bár
belül érezte, hogy
valami tényleg nincs
rendben a hallásá-
val, de félt, hogy ho-
gyan fog készülékkel
élni, annak ez az õsz
jelentheti az elsõ lé-

pést. Akár Inter-
neten is bejelentkez-
het hallásvizsgálatra
a www.victofon.hu
oldalon, vagy akár
családtagját, isme-
rõsét is bejelentheti.
A készüléket a meg-
vétel elõtt ki is pró-
bálhatja, hogy lássa,
milyen könnyû ke-
zelni és milyen gyor-
san megszereti a rég
elfeledett hangokkal
teli, sokkal szebb vi-
lágot. Aki egyszer
m e g t a p a s z t a l j a ,
hogy lehet az élet
minden napját - ké-
szülék segítségével –
teljesebbnek és sike-
resebbnek érezni,
többé nem mond le
róla.

LCA
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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

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

06-20-321-4801

BÕR ÉS TEXTIL 
RUHÁZAT JAVÍTÁS,

ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE
KÉSZÍTÉS.

OLASZ JÚLIA
Tel.: 06-27-336-241,

06-20-391-3591

AUTÓ-BURGER
Autó javítás

mûszaki vizsgáztatás
ZÖLD kártya!

Burger Péter
autószerelõ

mester
2132 Göd, Család u. 7/b.

Tel.: 06-20-334-0125
06-27-332-403
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Electrofót Háztartásigép Szerviz
Hûtõ-fagyasztó-Mosó-Mosogató-

Szárító-Mikro-villany tûzhely-
Kisháztartási gépek.

Beüzemelése javítása alkatrész
értékesítése.

Indesit-Hotpoint-Ariston-Gorenje-
Mora-Hansmark-Orion-Ardo-Elin

Garanciális, és garanciális idõn túli
javítások.

Címfelvétel: 0620/31-81-325,
06 30/290-07-49
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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

Szeptemberi keresztrejtvé-
nyünk megfejtése: „Ha nem
tud elmenni a patikába,
rendeljen interneten online
áruházunkból.”
Nyerteseink: Séra Zoltánné
és Tóth Attila. A nyeremé-
nyeket eljuttatjuk Önökhöz.
Gratulálunk. 
Októberi keresztrejtvény

feladványunk megoldását,
kérjük, nyílt levelezõlapon
juttassa el szerkesztõsé-
günk címére. 2132 Göd, Pf.:
72.!
Nyereményeink: Egy-egy
3.000.- Ft-os ajándékutal-
vány, amelyet a 4 Worker
minkaruházati üzlet aján-
lott fel a gyõzteseknek!

4Worker
munkaruházati üzlet

a Kincsem parkban
06-20-545-0221
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