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November el-
sõ napja min-
dig az emléke-
zésé. Országjá-
rás kezdõdik,
meglátogatjuk
a temetõben
szeretteinket,
ahogy Szabó
Magda mond-
ja, „világítunk
nekik”. Ez a

nap az elmúlásra emlékeztet.
Memento mori. Talán eszünkbe jut,
hogy egyszer mi is így végezzük. Ta-
lán, mert az élet törvénye más, élni
kell.

Gödön sincs másképp. Az elmúlás
nem csak az emberre vonatkozhat.
Ha városkámon végigmegyek, ennek
jeleit mindenhol fellelhetem. Amikor
’94-ben Gödre költöztünk, az egyik
szomszédomtól kérdeztem, hová
mehetünk étterembe, ha esetleg
kedvünk támad. Õ azonnal a Zöldfát
nevezte meg. Szerinte a Dunakanyar
egyik legjobb étterme volt, óriási
adagokkal, finom ízekkel. S ha még-
sem lenne kedvem odamenni, akkor
válasszam az Autópihenõt, mert ott
is kiváló a konyha! Sõt az Autópihe-
nõ tájolási irányt is jelentett az ide-
geneknek. „ Ha eléred az Autópihe-
nõt, fordulj jobbra egészen a
vasútig…” Ma egy új beköltözõnek
fogalma sincs, hol van az Autópihe-
nõ. Az épület legalább még áll, a
Zöldfára már csak a képek emlékez-
tetnek. Lassan így leszünk a Szakáts-
villával és a Kincsem istállóval is.

Utóbbiról évek óta tárgyal az önkor-
mányzat, de a tárgyaláson túl nem
jutottak egyrõl a kettõre. Az elõzõ
városvezetés szép táblát tett ki: „Itt
új városközpont épül”. A táblát az-
óta már eltávolították, de az épület
állagának romlása megállíthatatlan.
Hovatovább életveszélyes arra sétál-
ni. Jelen állapotában a dózer a ké-
zenfekvõ megoldás, és legfeljebb
ugyanabban a formában lehetne
visszaépí-
teni. Kár,
nagy kár.
Ezzel el-
l enté tes
példák is
akadnak.
A piaris-
ták vado-
natúj tan-
mûhe ly t
adtak át,
ahol a di-
ákok eu-
rópai mér-
cével mér-
ve is kiváló körülmények között ta-
nulhatják szakmájukat. A Búzaszem
Általános Iskola közössége is erejét
meghaladva építi új iskoláját.
Megújult a Beck Ö. Fülöp tér is. Talán
ez az élet rendje, valami elmúlik, és
valami új épül a helyén. Talán, talán.

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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Képviselõ-testületi ülés

Október 21-
én ismét sor
került a város
képviselõinek

rendes ülésére. Fõként vá-
rosfejlesztési és szociális
jellegû kérdésekrõl tár-
gyaltak. Útépítésekrõl és a
Jácint utcai temetõ rava-
talozójának felújításáról is
határoztak. Az ülésen
nem jelent meg dr. Hor-
váth Viktor Gergõ,
Kruzslicz István, Rábai Zita
és Sándor István.

Lakossági kérelem

Az ülés kezdete elõtt né-
hány fiatal szülõ petíciót
nyújtott át a képviselõ-
testület részére, melyben
az óvodás korú gyerme-
kek érdekében a Rákóczi
úti óvoda mielõbbi meg-
építését, esetleg a Jávorka
utcai bõvítését kérvénye-
zik, illetve a nyilvánosság
folyamatos tájékoztatását
az ügy állapotáról. Markó
József elmondta: a város
dinamikusan fejlõdik, a
növekvõ létszám mellett
jelentkezik a növekvõ
helyigény is. Figyelemmel
kísérjük a helyzet alakulá-
sát; egyelõre el tudjuk he-
lyezni a gyermekeket, a
környezõ települések lé-
nyegesen rosszabb hely-
zetben vannak. Nálunk
minden gyerek felvételre
kerül, bár a törvény csak 5
éves kortól teszi ezt köte-
lezõvé. Óvoda építése
azonban saját költségen
nem lehetséges, arra csak
pályázat keretében kerül-
het sor. A nyilvános ada-
tok pedig a város honlap-
jánolvashatóak.

A Nevelek dûlõ helyzete

Ezt követõen a polgár-
mester tájékoztatást adott
a Nevelek dûlõ sorsával
kapcsolatban, mely sze-
rint folyamatban van a bí-
rósági eljárás, szakértõk
kirendelése történt. A vita
a lakossággal együtt Göd-

höz kerülõ külterületekrõl
folyik, ugyanis a szõdi ön-
kormányzat azokból sem-
mit sem kíván átengedni.
Markó József megjegyez-
te: az ülést követõ napon
az m1 televízió helyszíni
riportot készít a Nevelek
Dûlõben kialakult állapot-
ról.

Szilárd burkolatú 
utak önrésze

A helyi adó- és parkolási
rendelet elfogadását kö-
vetõen (lásd: 7. oldal) a la-
kosság szilárd burkolatú
utak építési költségeihez

való hozzájárulásáról tár-
gyaltak. Dr. Szinay József
elmondta: az erre vonat-
kozó törvények változása
után az Önkormányzat
pontos összeget már nem
határozhat meg, csak az
épített úthoz tartozó egy
lakosra esõ költség kiszá-
mítási módját. A megálla-
pított összeget az útbur-
kolat elkészülte után, nem
pedig azt megelõzõen kell
befizetni, amely történhet
négy részletben.

Az önkormányzat 
ingatlan 
elõvásárlási jogáról

Hosszas vita bontakozott
ki egy az ingatlan elõvá-
sárlási joggal kapcsolatos
kérdésben. Lenkei György
napirendi elõterjesztést
nyújtott be, melynek kap-
csán kifejtette: a kialakult
válság következtében a
bankok elárverezik a házat
az emberek feje fölül. Le-
hetõség azonban, hogy a
csõdbe ment lakosok ter-
hének átvállalása érdeké-
ben az Önkormányzat sze-
rezze meg ingatlanjaik tu-
lajdonjogát. Ebben az

esetben viszont az Önkor-
mányzatnak kellene hitelt
fölvenni, ami a város to-
vábbi eladósodásához ve-
zetne. Ha néhány ember-
nek segítséget nyújtunk,
akkor azt másoktól sem
tagadhatjuk meg; azon-
ban a város helyzete ezt
nem teszi lehetõvé. Az
elõterjesztés értelmében
az Önkormányzat nem él
az elõvásárlási lehetõség-
gel, azonban ingyenes
jogsegélyt biztosít a két-
ségbeejtõ helyzetbe jutott
lakosok számára. Ez nem
pusztán tanácsadás lenne,
hanem ügyvédi képviselet
is a bankokkal történõ tár-
gyalások folyamán. Kevés-
bé súlyos probléma ese-
tén pedig segély kiutalá-
sára lenne lehetõség.
Pinczehelyi Tamás hozzá-
fûzte: Lenkei képviselõ úr
azt javasolja, hogy az Ön-
kormányzat ne is segíthes-
sen az eladósodott lakos-
ságon. Az elõvásárlási jog
nem kötelezõ, hanem egy
lehetõség, amely elõl nem
szabad ilyen mereven el-
zárkózni.
- Az alapvetõ elutasítás
valóban nem helyes, de je-

Az állam az önkormányzatokra hárította az eladósodottak sorsát

Archív felvétel

Megdõlt 
és lefestett a névtábla
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lenleg nincs anyagi forrá-
sunk – jegyezte meg
Markó József. – Felelõtlen-
ség olyat vállalni, amit
azután nem tudunk telje-
síteni. A probléma oka az,
hogy az állam ezt a fel-
adatot a településekre há-
rította, ami az Önkor-
mányzatok számára sú-
lyos anyagi és egyben mo-
rális nehézségeket okoz.
A vita dr. Mödlingerné Ko-
vács Éva módosító javasla-
tával ért véget. Ennek ér-
telmében a következõ
költségvetés elkészültéig a
kérdést leveszik napirend-
rõl. 

Újból a strand 
fejlesztésérõl

A következõkben a meleg-
vizû strand fejlesztésérõl

esett szó. A Közép-Ma-
gyarországi Operatív
Program keretében 30%-
os pályázati támogatás
nyerhetõ. Ez 119 millió fo-
rint önrész mellett 51 mil-
lió forint támogatást je-
lent – tájékoztatta a jelen-
lévõket Szegedi Sándor.
Mikesy György felvetette:
elõvásárlásra nincs pénz,
strandépítésre pedig van?
(A 119 millió forint körül-
belül 5 családon segítene.
Az igény ennek messze a
többszöröse.) 
A pályázat benyújtási ha-
tárideje egyébként október

22., tehát a pályázaton va-
ló részvételrõl való döntés
okafogyottá vált. Az alpol-
gármester javaslatára a vá-
ros nem indul a pályáza-
ton, viszont 450.000.-
Ft+ÁFA értékben felmé-
rést, illetve tervet készíttet.
Szükségessé vált a tanme-
dence építésének mûszaki
felülvizsgálata, és fölme-
rült egy téli fedett meden-
ce megépítésének igénye
is, mely elõreláthatólag 80-
85 millió forintba kerülne.

Kincsem istálló sorsa

Ezután a Kincsem Istálló
felújításának és hasznosí-
tásának lehetõségeirõl ér-
tekeztek a város képvise-
lõi. (Lásd: 12. oldal) A pol-
gármester felsorolt né-
hány ellenérvet: Gödnek
nincs tulajdonképpeni vá-
rosközpontja, az épület
rendbehozatala pedig
fontos lenne. Azonban az
építészeti szakvélemény
alapján teljes bontás szük-
séges, ami mûemlékvédel-
mi problémákat is felvet.
Az átalakítás jelentõs költ-
ségekkel járna, figyelembe
kell venni továbbá a kör-
nyéken lakók csendre vo-
natkozó igényét is. 
- A pályázaton való rész-
vétel erõsen meggondo-
landó a város jelenlegi
anyagi helyzete mellett –
közölte Markó. Bertáné

Tarjányi Judit fõépítész
ugyanakkor felhívta a fi-

gyelmet, hogy a pályázat
nem lesz újra kiírva. Kérvé-
nyezhetõ a benyújtási ha-
táridõ januárig történõ el-
halasztása, mivel a pályá-
zat rengeteg elõkészítõ
munkát igényel. Az épület
veszélyes állapota szintén
sürgeti a döntést – tette
hozzá a fõépítész. Popele
Julianna, a Beruházási
Osztály vezetõje közölte,
hogy a pályázati önrész
minimális összege 430
millió forint, ezt a tényt fi-
gyelembe kell venni.
Pinczehelyi Tamás ügyren-
di javaslatot tett, melynek
értelmében az ügyet to-
vábbi részletek kidolgozá-
sa céljából visszautalták a
Városfejlesztési Bizottság
elé.

Jácint utcai ravatalozó
felújítása

A következõkben a Jácint
utcai temetõ ravatalozójá-
nak felújításáról döntöt-
tek a képviselõk. Mûszaki
és kegyeleti okokból Ko-
vács Gyula mérnöki tervei
alapján tetõcserére, illetve
egy elõtetõ felépítésére
kerül sor. Esõs idõben
ugyanis a gyászolók szá-
mára nincs megfelelõen
védett hely a ravatal körül.
A beruházás a FIDUCIA
kötvény kamatterhére tör-
ténik. Örökzöld növényze-
tet telepítenek továbbá a
temetõ területén mintegy
200 ezer forint értékben. 

Útfelújítás

Útfelújításra kerül sor a
Karolina, a Schweidel Jó-
zsef és a Bartók Béla utcá-
ban, a II. Körforgalmi
úton, valamint a Bozóki
Gyula téren, és a körfor-
galmat az Ady Endre úttal
összekötõ szakaszon. Ja-
vaslat érkezett Pinczehelyi
Tamástól, hoy a Szent Im-
re utca rövid szakasza is
kerüljön felújításra. Ennek
lehetõségét megvizsgálják
a szakemberek. 
- Az új aszfaltréteg felvite-
le 4,414 millió forintba ke-
rül, melybõl 960 ezer fo-
rint lakossági hozzájárulás

– közölte Szegedi Sándor.
A beruházás a Swietelsky
Építõipari Kft-vel kötött
vállalkozói szerzõdés kere-
tében valósul meg.

Mikesy támadása 
a Gödi Körkép ellen

Mikesy György nehezmé-
nyezte, hogy a Gödi Kör-
kép októberi számában
nem történt megemléke-
zés az aradi vértanúkról,
illetve az október 6-i ün-
neprõl. Ezért arra kérte a
képviselõ-testületet, hogy
az adjon hangot felhábo-
rodásának, és jelezze a fõ-
szerkesztõ felé, hogy a ki-
emelkedõ állami esemé-
nyekrõl történjék tájékoz-
tatás az újságban. Markó
elmondta: ez elvárható
igény, de a Gödi Körkép-
nek nincs ilyen jellegû kö-
telezettsége. Pinczehelyi
Tamás hozzátette: a szer-
kesztés kérdése nem tar-
tozik a képviselõ-testület
jogköréhez. Mikesy végül
megjegyezte: a fõszer-
kesztõ három évig csapni-
való munkát végzett,
ezentúl figyeljen oda job-
ban az újság szerkesztésé-
re.
Mikesy felvetését egyhan-
gúan elutasította a képvi-
selõ testület. 
Ezt követõen a tárgyalan-
dó ügyek témájából kö-
vetkezõen a polgármester
zárt ülést rendelt el.

Talán lesz fedett
medence

Elõtetõt kap a ravatalozó

Bontásra ítélve
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– Aljegyzõ Úr! Ön az okta-
tási-nevelési terület ismerõje-
ként hogyan jellemzi az el-
múlt években kialakult hely-
zetet?

– Göd Város Önkormány-
zata igyekszik megoldani az
óvodás korúak elhelyezését.
Mindenkit felveszünk, pedig
a törvény – az iskolára felké-
szítés érdekében – csak az 5.
életév betöltésének évétõl kö-
telez bennünket. Települé-
sünkön évente 22-25 fõvel
növekszik az óvodás korcso-
portok létszáma. Az önkor-
mányzati férõhelyek száma
azonban véges, és az elmúlt
egy-másfél év gazdasági
helyzete nem kedvezett óvo-
da-beruházási szándékunk-
nak.

Már 2008 nyarán fenntar-
tói intézkedést követelt a
helyzet. A magánóvodákat
mûködtetõ vállalkozókat is
segítjük azzal, hogy hozzájuk
irányítottunk gyerekeket, és a
térítési díjat részben vagy tel-
jesen  fizetjük. Idén a 24 ön-
kormányzati csoportban az
Országos Közoktatási Értéke-
lési és Vizsgaközpont enge-
délyével 75 fõvel léptük túl a
25 fõs alaplétszámot,  és to-
vábbra is szükség van  ma-
gánóvodai férõhelyekre. A
Szivárvány Bölcsõde ún. „szé-
les korcsoportú” csoportja
fogad még néhány, kisóvo-
dás korban lévõ gyermeket.
Összesen 40 fõt látunk el e
két módon. Úgy gondoltuk,
csak átmeneti megoldásról
lesz szó, amíg egy új óvoda
felépül. 

Annak ellenére, hogy költ-
ségvetési lehetõségeink évek
óta korlátozottak, és a pénz-
ügyi válság még rontott a
helyzeten. Egy teljesen ön-
erõs beruházásba vágtunk,
mert 2008-ban még pályáza-
ti kiírás sem jelent meg e
tárgykörben.

– Osztályvezetõ Asszony! A
testület ezek szerint határo-
zott a fejlesztésrõl. Hogyan
szándékoztak azt megvalósí-
tani, és miért nincs még dön-
tésüknek látható eredmé-
nye?

- Tavaly közbeszerzési pá-
lyázatot írtunk ki, hogy
Felsõgödön, a Rákóczi út
északi végénél lévõ sportpá-
lyára egy 8 csoportos, 200 fé-
rõhelyes óvodát építtessünk.
Hogy ennél tovább nem ju-
tottunk, az nem rajtunk mú-
lott. Egyetlen cég jelentkezett
a kivitelezésre, és nagyon ma-
gas összegû ajánlatot tett. Az
elõzetesen beszerzett infor-
mációk alapján 180M Ft-ot
terveztünk be a költségvetés-
be. A pályázó több mint két-
szeres ajánlatát a testület túl-
zónak ítélte. Nem vállalhat-
tuk a 312M Ft-os, csökken-
tett értékû ajánlatot sem,
mert 2008 második felétõl az
éves költségvetés bevételi ol-
dalára bizonyos várt össze-
gek nem érkeztek be, s mert
nyilvánvalóan kisebb összeg-
bõl is megoldható a beruhá-
zás.  Azt az eljárást ered-
ménytelenné nyilvánította a
testület, s végül 2009 tava-
szán végleg elvetette a fel-
sõgödi óvodatervet, mert ön-
erõbõl egy kedvezõbb ajánlat

esetén sem tudjuk megvalósí-
tani elképzelésünket. 

– Egy „B-variációt”  is emlí-
tett imént aljegyzõ úr.

- Valóban. Már a múlt év
nyarán felvetõdött az egykori
Fácán vendéglõ Rákóczi u.

23. szám alatti épületének
óvodaként való hasznosítása.
Az utca dél felõli vége az in-
tézmény földrajzi elhelyezke-
dését illetõen még kedve-
zõbb, amit statisztikai adatok
is megerõsítenek: Alsógödön
a Béke úti és Jávorka utcai 10
óvodai csoportra a közepes
és kisebb alapterületû cso-
portszobák a jellemzõek. Ott
kevesebb gyermeket tudunk
elhelyezni szemben a fel-
sõgödi 14 csoportos Kincsem
óvoda nagyobb alapterületû
csoportszobáinak tágasabb
befogadóképességével. Jól
jönne az alsógödi bõvítés! 

Idén pályázat útján is mó-
dunk nyílt óvodai beruházás-
ra.  Igaz, hogy csak „középtá-
vú megoldásra” találtunk, de
hosszú távon van területi le-
hetõség a  fejlesztésre. Most
egy 75 férõhelyes, három
csoportos, tornaszobás intéz-
mény alakítható ki.

– Hogyan lehetséges ennek
a megvalósítása a jelen nehéz
költségvetési körülményei
közt?

– Erre a kérdésre ismét én
válaszolnék – mondja Popele
Julianna. – Egy sikeres pályá-
zattal 90%-os támogatásra,
maximum 100 M Ft vissza
nem térítendõ összegre szá-
míthat Göd, és csupán 40 M
Ft önerõvel meg tudjuk való-
sítani az óvoda tervét, ami
teljes épület-átalakítást, fel-
újítást, 3 csoportszoba és ki-
szolgáló, egészségügyi helyi-
ségek, konyhai blokk, torna-
szoba kialakítását és bebúto-
rozását, kert, játszóudvar ki-
alakítását, játékok beszerzé-
sét foglalja magába. 

A tervezésre kiírt közbe-
szerzési eljárás nyertese a
REProjekt Kft., mellyel meg is
kötöttük a szerzõdést. A pá-
lyázat benyújtásáig az enge-
délyes terveket készíttetjük el.
Erre 45 nap áll rendelkezésé-
re a közbeszerzés nyertesé-
nek. Akkor nyílik lehetõsége
az önkormányzatnak a
KMOP-2009-4.6.1/B jelû,
Közoktatási intézmények
beruházásainak támogatá-
sa EU-s pályázaton indulni. 

A benyújtás határideje
2010. január 8. Ha Göd meg-
nyeri a pályázatot, 2010-ben
elkészül az új óvoda, s fogad-
hatják a csoportszobák – és a
pedagógusok – a gyerekeket.
Az intézmény a Kastély Óvo-
da telephelyeként fog mû-
ködni.

A Közép-Magyarországi
Konvergencia Régióban ki-
sebb arányban nyújt támoga-
tást a pályázat, mint az or-
szág többi részén, így nagyon
„jól kell szerepelnünk”. Re-
méljük, hogy a komplex in-
tézményi helyzetelemzés
meggyõzõen alátámasztja
majd a támogató számára,
hogy szükségünk van a külsõ
segítségre! Köszönjük a tájé-
koztatást.

Kiss-Kása Éva
A Városháza munkatársa

A Polgármesteri Hivatalból jelentjük

Óvodabõvítés Európai Uniós pályázattal
A szülõk petíciója és az önkormányzati szándék összecseng
A 2009. október 21-i képviselõ-testületi ülésen óvodás korú gyermekek szülei petíciót ad-
tak át Göd Város Képviselõ-testületének, hogy kérjék óvodai férõhelyek létesítését  és a
nagyobb csoportok létszámcsökkentését. Popele Julianna beruházási osztályvezetõt és
dr. Nagy Atilla aljegyzõt kérdeztük az óvodák helyzetérõl.

A felújított Béke úti óvoda is metelt



A tér és a szobor felavatá-
sára október 16-án délután
4 órakor került sor. – Az ün-
nepség kezdetén Markó Jó-
zsef elmondta: Kettõs ün-
nepre gyûltünk össze. Egy-
részt a kis tér felújítása, más-
részt pedig a Beck Ö. Fülöp-
szobor újraállítása alkalmá-
ból. – A korábban elhanya-
golt tér helyén jelenleg fás-
bokros füvesített terület ta-
lálható padokkal és közvilá-
gítással, középen a szobor-
ral. A polgármester megje-
gyezte: A bronzszobor né-
hány évvel ezelõtt eltûnt he-
lyérõl, a teret pedig többnyi-
re parkolásra használták. A
Beck Ö. Fülöpöt ábrázoló

mellszobrot Mészáros Fe-
renc György gödi szobrász-
mûvész készítette az eredeti
szobor hû másolataként kõ-
bõl; kevésbé nemes, de ma-
radandóbb anyagból. A te-
rületen pedig jelenleg há-
romnegyed órás parkolási
korlátozás van érvényben. –
A város vezetõje köszönetet
mondott a mûvésznek, vala-
mint Detre Lászlónak, a kör-
zet képviselõjének, Kovacsik
Tamásnak, a Városfejlesztési
Bizottság elnökének, illetve
mindazon közmunkások-
nak, akik tevékenyen hozzá-
járultak a tér felújításához. 

K. Z.
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Avatóünnepség a Beck Ö. Fülöp téren

Az emlékmûvön a kö-
vetkezõ felirat olvasható:
„Beck Ö. Fülöp. 1873-
1945. Gödön élt és dol-
gozott a XX. századi ma-
gyar szobrászmûvészet
stílusteremtõ alkotója.” A
mûvész 1873 júniusában
született Pápán. A buda-
pesti Iparmûvészeti Isko-
la ötvös szakán folytatta
tanulmányait, majd ösz-
töndíjasként Párizsba ke-
rült, ahol megnyerte a
milleniumi kiállítási em-
lékérem megalkotására
kiírt pályázatot. 1910

után Gödön épített mû-
termében alkotott, ké-
sõbb fõiskolai tanár lett,
épületplasztikával és sír-
emlékek díszítésével is
foglalkozott. 1927-ben
elnyerte a Szinyei Merse
Pál Társaság nagydíját, a
Nyugat címû folyóirat el-
sõ számának címlapján
alkotása, a Mikes Kele-
men emlékérem látható.
Élete egyik fõ mûve az
Aphrodite-szobor (1915).

1945-ben hunyt el Bu-
dapesten. Az azt követõ
évben mûveibõl a Szép-
mûvészeti Múzeum em-
lékkiállítást rendezett.

Beck Ö Fülöp

Az okmányépület tragikus mûsza-
ki állapotban van. Esõzés után
egyes nyílászárók alatt befolyik a
csapadékvíz, a padlószõnyeg átázik,
a vízelvezetõ csövek pedig több he-
lyen el vannak rothadva. Mindez ko-
moly nehézségek elé állítja az ott
dolgozókat – ismertette az Ok-
mányiroda jelenlegi állapotát
Kovacsik Tamás a Városfejlesztési Bi-
zottság október 12-i ülésén.
Bertáné Tarjányi Judit, a város fõépí-
tésze hozzátette: Az épület koráb-
ban feltehetõen nem használat, ha-
nem eladás céljából épült, és szá-
mos tervezési hibát tartalmaz.
Hetényi Tamás elmondta: Az esõ-
csatorna mérete sem kielégítõ, a fel-
gyülemlõ vízmennyiséget nem ké-
pes elvezetni. – Hamarosan sor ke-
rül az Okmányiroda állapotának fel-
mérésére. Ezt követõen a szigetelés,
a szennyvízelvezetõ- és a csatorna-
rendszer felújítása várható. A bi-
zottság felkérte a Településellátó

Szervezetet a szükséges munkálatok
és azok költségeinek megállapításá-
ra, a Pénzügyi Ellenõrzõ és Közbe-
szerzési Bizottságot pedig a javítást
lehetõvé tévõ pénzeszközök biztosí-
tására. – Kovacsik megjegyezte: El-
sõdleges célunk jelenleg az Ok-
mányiroda mûködtetésének lehetõ-

vé tétele, azonban a következõ év
során feltétlenül célszerû lenne az
épület teljes körû felújítása.

K. Z.

Karbantartási munkálatokra szorul 
az Okmányiroda

A város új parkolási rendjérõl az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság október 14-i
ülésén tárgyaltak. A napirendi pont elõter-
jesztõje dr. Nagy Atilla aljegyzõ volt. 

A város zöldterületeire, parkosított felüle-
teire, nem közút céljára szolgáló közterülete-
ire ráhajtani, ott parkolni tilos. A Beck Ö. Fü-
löp téren 45 perces parkolási korlátozás van
érvényben. A 3.5 tonnát meghaladó
össztömegû tehergépkocsikat, D kategóriás
vezetõi engedéllyel vezethetõ személyszállító
jármûveket, (mezõgazdasági) vontatókat,
munkagépeket közterületen tárolni (6 órát
meghaladóan parkolni) tilos, azokat megfe-
lelõ telephelyen kell elhelyezni. – Bertáné Tar-
jányi Judit fõépítész megjegyezte: Ezek a jár-
mûvek nem pusztán a szûk utcák forgalmát
akadályozzák, hanem súlyos károkat okoz-
nak a vízvezetékekben is, évente több csõtö-
rést okoznak. – Aki a parkolóhely megváltási
kötelezettségét elmulasztja, határidõre nem
teljesíti, illetve a parkolás rendjére vonatkozó
szabályokat megszegi, 30.000 forint ismétel-
ten kiszabható pénzbírsággal sújtható. A be-
szedett parkolási díjak a város Környezetvé-
delmi Alapjába kerülnek, melyeket a gödi
parkolási rendszer kiépítésére és fejlesztésére
kell fordítani. A parkolás rendjét a közterület-
felügyelet ellenõrzi, az azt megszegõket hely-
színi bírsággal sújthatja. A rendelet hatályba
lépésének ideje 2009. november 1.

K. Z.

Fent középen Beck Ö. Fülöp a Nyugat alapítóival

PParkarkolási rendeletolási rendelet



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

Önkormányzati hírek

Október 9-én ünnepre
jött a Gödi Piarista Szakis-
kola udvarán Beer Miklós
püspök, Göd város polgár-

mestere Markó József, a Pi-
arista Rend magyar tarto-
mányfõnöke Urbán József,
a Pest Megyei Kereskedel-
mi és Ipari Kamara; a pia-
rista rendtársak, támoga-
tók, tervezõk, kivitelezõk
és barátok képviselõi az új,
építészeti megoldásaiban
és felszereltségében egy-
aránt európai színvonalú
mûhelyépület felszentelé-
sére. Az emelvényen a be-
szédek közötti szünetek-
ben a váci Pikéthy Tibor Ze-
nemûvészeti Szakiskola
növendékei muzsikáltak. 

– A Magyar Piarista
Rend elkötelezõdése és a
támogatók évrõl évre nyúj-

tott segítségének köszön-
hetõen tartunk most itt –
mondta Szabó László igaz-
gató. – Ritka jelenség
gondviselésszerû meglétét
ünnepeljük a mai napon.
Szakiskola vagyunk, kicsi,
átlátható, személyes rend-
szer, s azok is kívánunk
maradni, dacára a világ
megalomániás nyomásá-
nak. Növendékeink alkotá-
saikban a Teremtõhöz vál-
nak hasonlóvá. Képzésünk
célja, hogy ez ne öncélú,
hanem szolgáló munka le-
gyen. Az épület üzenet: Itt
vagyunk, tervünk van, élni
akarunk, méltósággal, a
közösségben, alázattal és
egészséges büszkeséggel.  

– A Kereskedelmi és Ipa-
ri Kamara a szakképzés
magasabb szintre hozata-
lát tûzte ki célul, jelenleg
ugyanis ennek a társadal-
mi presztízse nem prefe-
rált. – fejezte ki magát Ko-
vács Imre. – Hosszú távú

tervet dolgoztunk ki, mely-
nek egyike a tanmûhelyek
létrehozása. „ A jó szakma
felér egy diplomával”. 

– Visszanyúlni az alapító

eszmékhez, a munkáscsa-
ládok gyermekeit felkarol-
va - így van ez most Gö-
dön, ahol számos nehéz
sorsú fiatal kezébe adják a
megélhetésüket biztosító
szakmát. Az iskola, melyet
szinte a rendszerváltás

másnapján hozott létre
Jelenits István atya, az
egyik élcsapata lett a ma-
gyar piaristák oktatásbeli
megújulásának - hangoz-
tatta Urbán József tarto-
mányfõnök. 

– Mi az Igazság szolgá-
lói, hírnökei vagyunk. Az
Igazság munkatársai azok,
akik követik Jézust, a názá-
reti ácsmester fiát. Mi vala-
mennyien a képmásai tö-
rekszünk lenni, s egymást
is afelé segítjük. Sajátom-
nak is érzem az iskolát,
büszke vagyok a fejlõdésé-
re. Szobámban az intarziás
asztalka, a Szûzanya-kép, a
díszes kis doboz rátok em-
lékeztet nap, mint nap.
Együtt örülök veletek, kö-
szönetet mondunk a Jóis-
tennek, legyetek mindnyá-
jan az Igazság munkatársai
– szólt Beer Miklós püspök
atya a diákokhoz.

V. Pálfai Kinga

Bõvült a Piarista Szakiskola
Második ütemben egy 450 millió forintos beruházás végén új mûhelyépületet avatott a
Piarista Szakiskola. A felszentelést dr. Beer Miklós celebrálta

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium a közbiztonság erõsítése érde-
kében felhívta a közterület-felügyelettel
rendelkezõ települések figyelmét az ún.
településõr foglalkoztatásának lehetõ-
ségére. 

- Amennyiben erre közcélú munka-
végzés keretében kerül sor, a város
80.000 forint havi támogatásban része-
sül, de hivatali állományba kell venni a
közcélú munkást, valamint a városnak
kell állni a fizetéséhez tartozó járuléko-

kat – ismertette a feltételeket Detre
László, az Ügyrendi, Jogi és Közbizton-
sági Bizottság elnöke. - A támogatás el-
sõ periódusa október 1-jétõl az év vé-
géig tart. A településõr feladata a köz-
terület-felügyelõk tevékenységének,
biztonságos és hatékony fellépésének
támogatása, a közterületi jelenlét erõsí-
tése. A munka ellátásához betöltött 18.
életév, szakképesítés, büntetlen elõélet
és egészségügyi alkalmasság szükséges
– zárta a napirendi bevezetõt az elnök.

Kovács László, a helyi közterület-fel-
ügyelet képviseletében elmondta: A
munkaerõre ugyan szükség lenne,
minthogy azonban a településõrök
semmiféle jogkörrel nem rendelkeznek,
sem a rendõrség, sem a polgárõrség,
sem pedig a közterület-felügyelet nem
tudná õket hatékonyan alkalmazni.

Ennek alapján a bizottság elvetette a
településõr foglalkoztatásának lehetõ-
ségét.

K. Z. 

Településõr foglalkoztatása Gödön

Szabó László és Urbán
József piaristák között
Beer Miklós püspök

A polgármester is jelen volt az épület szentelésén

Európai mércével 
is modern mûhely
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A Polgármesteri Hivatal területén,
az Egészségház mögött található
egy transzformátor-állomás, amely
jelenleg kihasználatlan, ugyanis az
udvarban történõ elhelyezése után
a bekötésére már nem került sor.
Korábban a Polgármesteri Hivatal-
ban jelentõs energiaingadozásokat

tapasztaltunk, fõként nyári idõszak-
ban, amikor rengeteg légkondicio-
náló terheli a villamossági hálózatot
– tájékoztatta a Városfejlesztési Bi-
zottság október 12-i ülésén jelenlé-
võket Kovacsik Tamás, a bizottság
elnöke. 

A független hálózat kialakításá-

nak költsége mintegy 2 millió forint.
Ennek a jövõ évi költségvetésbe va-
ló beépítésére felkérték a Pénzügyi
Ellenõrzõ és Közbeszerzési Bizottsá-
got. A Beruházási Osztály felülvizs-
gálja, hogy a transzformátor-állo-
más nem okoz-e környezetvédelmi
problémákat a környéken, illetve
hogy nem befolyásolja-e kedvezõt-
lenül az Egészségház orvosi mûsze-
reinek mûködését.

K. Z.

A Polgármesteri Hivatal 
energiaellátásának új lehetõsége

Városi 
kitüntetések
Göd Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a
2009. október 21-i ülésén
helyi kitüntetõ címek ado-
mányozásáról döntött:

2009-ben „Kóczán Mór
Vándor Díj Göd” kitüntetõ
címet  a legjobb sporttel-
jesítményt nyújtó nõ kate-
góriában Havas Eszter-
nek ítélte, aki többszörös
kajak-kenu magyar baj-
nok, maratoni EB U/23 1.
helyezett.

A legjobb sportteljesít-
ményt nyújtó férfi kategó-
riában Bán Kristófnak
ítélte, aki ifjúsági kajak-ke-
nu VB-n K–2. 2. helyezett. 
A legjobb sportteljesít-
ményt nyújtó csapat kate-
góriában a díjat az U/19-
es korosztályú labdarú-
gó csapat, a megyei baj-
nokság III. helyezettje
nyerte.

A Képviselõ-testület élete
munkásságáért „Gödért
Emlékérem” kitüntetõ cí-
met adományoz Fojt Atti-
lának, az Asztalitenisz
Szakosztály vezetõjének,
aki 35 éve asztalitenisze-
zik. Hosszú éveken keresz-
tül igazolt versenyzõ volt,
a mai napig indul verse-
nyeken, továbbá szponzo-
rálja, szervezi és fenntartja
a gödi asztalitenisz-csapa-
tot.

Kitüntetéseket adományoztak

Havas Eszter
Európa-bajnokunk
is díjazott volt

Bán Kristóf Kóczán 
Mór-díjat vehetett át

Fojt Attila „Gödért
Emlékérmet” kapott

Miniszteri Elismerõ 
Oklevél átadása

A Németh László Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény 30 éve, 1979-ben
vette fel Németh László
író nevét. Az Oktatási és
Kulturális Minisztérium
ebbõl az alkalomból az
iskola kiemelkedõ szak-
mai munkáját elismerve
a Németh László Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény részére Miniszteri
Elismerõ Oklevelet ado-
mányozott.

Idõsbarát 
Önkormányzat
Díj átadása

Az Idõsbarát Önkor-
mányzat Díjat az Idõs-
ügyi Tanács által kidol-
gozott javaslat alapján
a szociális miniszter és
a belügyminiszter alapí-
totta 2004-ben. Az ala-
pítók a díj adományo-
zásával arra szeretnék a
figyelmet felhívni, hogy
a településeken az ön-
kormányzatok tehetnek
legtöbbet a komplex
idõspolitika érdekében. 
Göd Város Önkormány-
zat Alapszolgáltatási
Központja az alapfel-
adaton túl példamutató
kezdeményezéseket
tett és tesz a gödi idõ-
sek érdekében. Ezt a te-
vékenységet a Szociális
és Munkaügyi Miniszté-
rium oklevéllel ismeri el. 
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Önök kérdezik, Önök 
Ebbe a rovatunkba az Önök írásainak szerkesztett változata kerül. Ügyeltünk arra, hogy írá-
suk tartalma lényegi változást ne szenvedjen. Az udvarias megszólításokat is elhagytuk. Igye-
keztük a legilletékesebb városi munkatársat megkeresni a válaszadással. Némelyik válasz
további kérdéseket vet fel. Ezeket a következõ számban feltesszük az illetékeseknek 

Október 17-én geodéták jelentek
meg a Liget utcában, és méréseket
végeztek. Lelkendezve érdeklõdtem,
hogy az úttestet fogják-e rendbe
hozni. Ahhoz kellenek a mérések?
Lehiggasztottak, az ELMÛ-nek mér-
nek. Lényeg a következõ: a nyár fo-
lyamán többször beszéltem Szegedi
alpolgármester úrral, kértem õt:
anyag nélkül „tolják meg” a Liget
utcát, bár ott árokpartot is kellene
rendezni, mert keskeny az úttest.
Ígéretet kaptam, hogy ha más he-
lyen útépítés lesz, onnan át lehet
majd irányítani a földgépeket. 
Kértem továbbá, hogy létesítsenek
egy tûzcsapot, mert több kereske-
delmi és vendéglátóipari egység,
ipari üzem és több faház is van a
környéken, vízszerzési hely pedig
sehol. 

H. Miklós

Válasz:
Tisztelt H. Miklós Úr!
A Liget utca tereprendezését és a
mellette lévõ szikkasztó árok felújí-
tását a tavasszal kezdõdõ útépíté-
sekkel egyidõben tudjuk elvégezni. 
Az Ön által említett tûzcsap kialakí-
tását a Gyulafi és Tsa Kft fogja meg-
építeni a DMRV-vel kötött szerzõdé-
se alapján. Ezek a munkálatok jelen-
leg is folynak a város több terüle-
tén. 

Szegedi Sándor alpolgármester

A Göd, Jávorka utcai, Vác felé menõ
buszmegállóban 3 iskola (2 általá-
nos és 1 szak), valamint 2 óvoda
utazó gyerekei - rossz idõ esetén -

fagyoskodnak és áznak. Mikor ter-
veznek oda is egy fedett várako-
zót? A körzeti képviselõt megkér-
dezve azt válaszolta, hogy nincs rá
pénz. Szerintünk a fontossági sor-
rend felállításánál ez a fedett vára-
kozó fontosabb, mint mondjuk a
Petõfi utcai járda díszkövezése, ahol
alig van gyalogosforgalom.

B. Istvánné

Válasz: 
Tisztelt B. Istvánné, Kedves Asszo-
nyom!
Levelét köszönettel vettem, és kér-
désére válaszolva elmondom, a
megkérdezett képviselõ úrnak igaza
van. Önkormányzatunk valóban
szûkében áll a pénznek. Ezért a
buszvárók megépítése is megterhe-
lést jelent a költségvetésnek. Ennek
ellenére felvettük a kapcsolatot a Pi-
arista Szakiskola igazgatójával. En-
nek eredményeképpen megindult a
buszvárók tervezése, majd kivitele-
zése. 
Kérem azonban, Ön is lássa be, a
Petõfi Sándor utca járdájának meg-
építése halaszthatatlan volt már! Ez
az utca a várost keresztülszelõ ke-
rékpárút része, de itt zajlott
egyidõben a gyalogosforgalom, a
személy- és teherautók áradata is.
Tudom, vannak még ilyen utcák.
Anyagi lehetõségeinkhez mérten
igyekszünk ezeket a problémákat is
megoldani a jövõben. 
Balesetmentes közlekedést és jó
egészséget kíván: 

Kovacsik Tamás képviselõ, 
VFB elnöke

Miért lehet a felsõgödi óvoda udva-
rán mérgezõ növényeket tartani? Az
Önkormányzat részérõl ki ellenõrzi,
hogy milyen növények (fák, virágok,
cserjék) vannak az intézmények te-
rületén?
Miért nem használhatják az óvoda
gyermekei az óvoda összes udvaron
lévõ játékait, csak az elkülönített
udvarrészen levõket? Az udvarré-
szek felszereltsége nem egyforma,
az egyiken homokozó, a másikon
vár, a harmadikon focipálya van.

Nevét nem kívánta 
megjelentetni az olvasó

Válasz: 
Tisztelt Olvasó!
Bejelentése alapján megvizsgáltuk
az óvoda udvarán található növé-
nyeket, de ezek között mérgezõ faj-
tát nem találtunk. 
Az óvoda udvarán 14 játszóház, 14

homokozó, 7 db vár, 7 db csúszda
található. Az óvodában 14 csopor-
tot alakítottak ki. Ennek megfelelõ-
en a vár és a csúszda közös haszná-
latú, a gyerekek ezekhez a játékok-
hoz hozzáférnek. Focipályából hely-
hiány miatt csak egy db fér el, ezt
csak felváltva használhatják a cso-
portok.
Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató

Régebben volt arról szó (legalábbis
gödiektõl hallottam errõl), hogy a
jelenlegi földutat Göd és Csomád
között esetleg leaszfaltozzák. Van-e
ennek bármilyen valóságalapja, és
ha igen, mikorra tervezik ezt a mun-
kát? Minden nap Veresegyházra já-
rok át, jelentõsen megkönnyítené ez
az út a dolgomat. Amint észrevet-
tem, egyre többen használják ezt az
utat, még ha jelenlegi formájában
nem is autóbarát.

P. Barnabás

Válasz:
Az említett beruházás az Országos
Rendezési Tervben szerepel, megva-
lósítása a Kormány feladata. Arról

Talán építhetik majd a piarista
diákok a várót

A növények nem 
mérgezõk 
az óvoda területén



nincs információnk, hogy mikorra
tervezik a beruházást.

Bertáné Tarjányi Judit fõépítész

Tudnak-e arról valamit, mi volt az
oka annak, hogy az M2 autóúton
teljes hosszában aszfaltburkolatot
cserélnek Szõdliget és Dunakeszi
között? Az út állapota csak igen rö-
vid szakaszon igényelte volna ezt,
legalábbis így gondolom én, mint
aki minden nap rajta jár. Vannak
utak (pl. 2. fõút, csak egy a sok kö-
zül), amelyeknek sokkal nagyobb
szüksége lett volna a felújításra.
Esetleg fordíthatták volna a pénzt
az ígért 2x2 sávos bõvítés felgyorsí-
tására/megvalósítására. Ráadásul az
idõzítés is tökéletes: M2 félpályás
lezárás, 2. fõút félpályás lezárás,
Vácrátót félpályás lezárás. Több le-
hetõség nincs Budapest vagy Veres-
egyháza felé...

P. Barnabás

Válasz:
Az Ön által említett M2-es autóút
aszfaltcseréjét az Európai Uniós
szabványok értelmében 10 éven-
ként végzi el a Nemzeti Autópálya
Rt. Szintén Ön kérdezi, hogy
egyidõben az M2-es autóút és a 2-
es út lezárásával az utazási idõ
rendkívül mértékben meghosszab-
bodott. Önkormányzatunk jelezte a
közút kezelõjének, hogy ez az
egyidõben történõ lezárás, valamint
a Dunakeszinél létesített TESCO áru-
háznál kialakított jelzõlámpák rend-
kívül nagy torlódást okoznak Göd
területén is. Ennek köszönhetõen a
TESCO-nál lévõ jelzõlámpákat átállí-
tották. 

Szegedi Sándor alpolgármester

Sok lakó felszólítást kapott a parlag-
fû kiirtására. Mi nem kaptunk fel-
szólítást, vajon miért nem? :)) Az

egyik szomszédom kapott (3 szál
volt az utcán, jogos!). Egy-két tel-
ken, sajnos olyanon is, amin már
laknak, - nem túlzás - derékig ér a
gaz! Igénytelenek! Õ velük mit tesz
a Hivatal, ha nem távolítják el a gazt
és a parlagfüvet az udvarukról?

Sz. Róbert

Válasz: Gyommentesítést minden
földhasználó ingatlantulajdonos
(bérlõ) köteles elvégezni ingatlanán.
Ellenkezõ esetben az eljáró hatósá-
gok bírságolási és kényszerintézke-
déseket alkalmaznak. Az Ön által ki-
fogásolt ingatlanok pontosítása

után hivatalunk hatáskörében a
szükséges eljárás megindítását kez-
deményezni fogja.

Dr Szinay József jegyzõ 

Tisztelt Dr. Hetényi Tamás úr!
Az októberi Gödi Körképben P. Ilo-
na levelére válaszolva írta, hogy “in-
tézkednek a parlagfû-fertõzöttség
megszüntetésérõl”. Ez  egyszerû ka-
szálással már legfeljebb annyi ha-
tással lesz erre a problémára, mint
halottnak a csók. Most, október 10-
én a parlagfû termése beérett, ha
lekaszálják, akkor csak az érett mag-
vakat szórják a termõföldre, ahon-
nan jövõ nyár elején - vagy extrém
esetben még 50 éven keresztül újra
kihajt. Ha jól emlékszem, ezen a te-
rületen a kötelezõ határidõre talán
elvégezték idén nyáron a kaszálást,
azonban abban a pillanatban a jó-
val korábban fejlõdésnek induló õs-
honos “gyomnövényzet” bõven túl-
nõtte a parlagfüvet, így utóbbinak
kevesebb élettere volt. Egészen a
kaszálásig, mert onnantól a feltéte-
lek kiegyenlítõdtek. Ez a kiegyenlí-

tõdés most is látszik: ha végignéz-
nek a területen, mintha jól gondo-
zott, dúsan termõ mezõgazdasági
terület szélén állnánk, ahol az enyhe
szél miatt lágyan lengedeznek a dús
terméstõl súlyos kalászok. Csak je-
len esetben a dús termés a tízmillió
számra a levegõbe kerülõ, sok em-
bernek allergiát okozó parlagfû-pol-
len. Így a nyár eleji egyetlen kaszá-
lásra igazából csak azt lehet monda-
ni, hogy átgondolatlan, felesleges,
buta cselekedet volt. A hatóságok-
tól pedig elvárható lenne, hogy az
ilyen, évek óta közismerten súlyosan
fertõzött területeken folyamatosan
kövesse a parlagfû irtásának folya-
matát. Ezt a szaktudást és felelõs-
ségérzetet szerintem joggal várhat-
juk el az ezzel foglalkozó szakembe-
rektõl.

Üdvözlettel:
Sz. Tamás

Válasz: 
Tisztelt Sz. Tamás Úr!
Véleményével nem értek egyet. A
szakmai elõírásokat országosan
hozzáértõ szakemberek dolgozták
ki, ezzel nem érdemes vitatkozni. Az
érintett területet a kaszálás elõtt
személyesen megnéztem, és a nyári
kaszálás okán jelentõs mennyiségû
fertõzõképes egyeddel nem talál-
koztam. 
Meg kell jegyeznem, hogy a kaszá-
lást akkor is el kellett volna rendelni,
ha jelentõs mennyiségû fertõzött
parlagfû található a területen, mert
a kaszálás hatására az Ön állításával
ellentétben kevesebb szaporító
anyag kerül a levegõbe. Az elfekvõ

növényzet néhány nap után már
nem képes magot szórni.

Dr. Hetényi Tamás 
TESZ igazgató
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észrevételezik
Idáig tart az aszfalt 
a csomádi úton

Átállították a lámpát a Tesco-nál

Vita bontakozott ki 
a parlagfû maghullatásáról
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A változásokról Jakab
Gábor adott tájékoztatást
az Ügyrendi, Jogi és Köz-
biztonsági Bizottság októ-
ber 14-i, délelõtti ülése
során. Az Adóosztály ve-
zetõje elmondta: A rende-
let-tervezettel az egyes bi-
zottságok korábban már
több alkalommal foglal-
koztak. Elsõsorban a szö-
veg pontosításáról és
szakszerûbbé tételérõl
van szó. Lényeges válto-
zás az alábbi pontokban
történt: „Kérelemre men-
tesül az adóalany az évi
adó 50%-a alól, ha az in-
gatlana kertvárosias lakó-
övezetben található, és a
280 négyzetméteres te-
leknagyságot nem éri el,
feltéve hogy a telke nem

üzleti célt szolgál.” Továb-
bá „Kérelemre mentesül
az adóalany az évi adó
50%-a alól, ha a telken la-
kóház építését kezdték
meg, és az építési enge-
dély kiadásától 5 év még
nem telt el.” Végül „Men-
tes a telekadó alól az
1990. évi C. törvény 11. §
2. bekezdésében megha-
tározottak szerint számí-
tott földrészleten túl a la-
kással, üdülõvel beépített-
nek minõsülõ ingatlan, ki-
véve azokat az ingatlano-
kat, amelyeken olyan la-
kás vagy üdülõ található,
ami üzleti célt szolgál.”

A rendelet határba lé-
pésének ideje 2010. janu-
ár 1.

K. Z.

A helyi telekadóról szóló
rendelet módosítása

ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhunyt:

Juhász Tamás 33 éves
Pálinger Antal Ernõ 58 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Köszönetet mondunk mindazoknak az ismerõsöknek,
barátoknak, akik 2009. szeptember 18-án elkísérték Végh
Györgyöt utolsó útjára. Gyászunkban, fájdalmunkban
osztoztak. Köszönet együttérzésükért.

A gyászoló család

Gödön házasságot kötöttek:

Török Éva Berty József Pál
Kasza Valéria Járdi Tibor
Király Eszter Csathó Károly Ádám
Tamás Edina Szalkai Barnabás Balázs
Szathmári Tímea Bertus Szabolcs
Sinyi Adrienn Komé Ákos
József Zsuzsánna Kalydy Zoltán István
Sok boldogságot kívánunk!

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

Fogadóórák Göd, Polgármesteri Hivatalban
Dr. Szinay József jegyzõ: minden hó 1. hétfõje, 13.00-18.00 óra

Dr. Bognár László alpolgármester: minden hó 2. hétfõje, 13.00-18.00 óra
Szegedi Sándor alpolgármester: minden hó 3. hétfõje, 13.00-18.00 óra

Markó József polgármester: minden hó 4. hétfõje, 13.00-18.00 óra
Más hivatalos ügyekben érdeklõdni vagy üzenetet

hagyni az 530-030-as telefonszámon lehet.

2009. május 26-án jogerõsen pert vesztettek a
Városvédõk a Gödi Körkép Szerkesztõségével szem-
ben. Név szerint a három városvédõs képviselõ, dr.
Horváth Viktor Gergõ, Mikesy György és Rábai Zita
vesztették el a pert. Ennek az ítéletnek született egy
perköltségre vonatkozó passzusa, melyet a felperes
Városvédõknek kell/kellett volna az alperes
szerkesztõség részére megfizetniük. Az ítélet több
mint négy hónapja megszületett, de a Városvédõk a
mai napig nem egyenlítették ki a teljes perköltséget.
A Gödi Körkép kiadója végrehajtóhoz fordul.

Közlemény
Pert vesztettek a Városvédõk 
a Gödi Körképpel szemben

A Városfejlesztési Bizott-
ság október 12-i ülése so-
rán úgy határozott, hogy a
város részt vesz a Pest me-
gyei településközpontok
fejlesztésére kiírt pályáza-
ton. Popele Julianna el-
mondta: A benyújtási ha-
táridõ november 30. Az
építkezés költsége hozzáve-

tõleg 685 millió forint,
melybõl 275 millió forint
önrész, 410 millió forint pe-
dig a pályázaton elnyerhetõ
támogatás. A tervek során
figyelembe kell venni, hogy
új építkezéseket inkább tá-
mogatnak, mint felújításo-
kat – tette hozzá a Beruhá-
zási Osztály vezetõje. A le-
hetséges építési variációkat
Tarjányi Judit fõépítész is-
mertette. A pályázat elõírja,
hogy az új épület-együttes
a gazdaság, a közösség, a
közterület és a közszféra
fejlesztésére egyaránt alkal-
mas legyen. Ennek megfe-
lelõen fölmerült többek kö-

zött egy rendezvények és
hangversenyek megrende-
zésére alkalmas szabadtéri
színpad, piactér és parkoló
létesítésének lehetõsége. A
tervek között szerepelt egy
akadálymentesített hivatali
központ kialakítása is, ahol
az Okmányirodát, a közte-
rület-felügyeletet, valamint

a rendõrséget helyeznék  el.
Egy közösségi nagyterem,
egy múzeum, egy üzletsor,
vendéglõk és éttermek ki-
alakításának terve szintén
elhangzott. Kovacsik Tamás
megjegyezte: Alapvetõen
nem hivatalt, hanem társa-
dalmi központot szeret-
nénk kiépíteni. Ha ugyanis
a terület délután 4 óra után
kihal, akkor az egésznek
nincs értelme. – A közeli ha-
táridõ és a számos lehetõ-
ség miatt az építkezés rész-
letes terveinek megvitatá-
sára rendkívüli bizottsági
ülésen kerül sor.

K. Z.

Tervek a Kincsem Istálló
jövõjére vonatkozóan

Iván Kovács szobra mögött az omladozó épület



13Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com

Kultúra

- Nem könnyû ünnep ez.
Sokan nincsenek már kö-
zöttünk azok közül, akik te-
võlegesen részt vettek a for-
radalomban - hangzott el
Markó József polgármester
köszöntõjében a József Atti-
la Mûvelõdési Ház nagyter-
mében. - Mi, gödiek legin-
kább Zahorán Sándort hiá-
nyoljuk, aki sokat tett azért,
hogy ebben a városban
mindenki pontosan tudja,
mi történt 1956-ban Ma-
gyarországgal, s aki kitartó
munkájával elérte Iván Ko-
vács László szobrának felál-
lítását a Kincsem Parkban. A
megemlékezés mellett ün-
neplünk is, mert a váro-
sunkban élõ sportemberek
kiváló teljesítményükkel ör-
vendeztetnek meg minket.
Ezt mi szerény kitüntetések-
kel szeretnénk honorálni 

„…a változásban remény-
kedel, mert a változás el-
hozza a békét…” Imre Zsolt
egy Márai-idézettel kezdte
köszöntõjét, s kifejtette, az
író szavai a terror és az el-
nyomás elleni hõsi tettekre
emlékeztetnek. 1956 forra-
dalma, ha rövid idõre is, de
kiemelte Magyarországot
az elnyomó diktatúra alól,
megvillantotta a reményt,
bizonyította, hogy ez a kis
európai nép a döntõ pilla-
natban kezébe tudja venni
a sorsát.  A megye képvise-
lõje örömét fejezte ki azért,
hogy ismét Gödön ünnepel-
het. A Huzella Tivadar Álta-
lános Iskola jelenlegi és volt

tanulói, a Gézengúzok Szín-
játszó Kör s a Gödi Divat-
tánciskola növendékei ad-
tak elõ a témához kapcsoló-
dó énekes-táncos színdara-
bot a Kormorán együttes
zenéjének felhasználásával.
Ezt követõen kitüntetõ cí-
meket adtak át. A megem-
lékezõk átvonultak a Kin-
csem Parkba, ahol civil szer-
vezetek, pártok, intézmé-
nyek és baráti körök koszo-
rúztak. A város nevében
Markó József és Szinay Jó-
zsef helyezték el a megem-
lékezés virágait. Lengyel
György szavalt, a Németh
László Általános Iskola ta-
nulói, Kenéz Lili és Vizler
András elevenítették fel az
53 évvel ezelõtti eseménye-
ket. A mûvelõdési házban a
Felsõgödi Munkásdalkör
szerepelt, a parkban a Him-
nuszt és a Szózatot énekel-
ték el  a megemlékezõk a
Gödi Ifjúsági Fúvószenekar
zenei kíséretével. 

V. Pálfai Kinga

Az 1956-os hõsökre emlékeztek
1956. október 23-ának hõseire, a 20 éves III. Magyar Köztársaság kikiáltására emlékezett,
s a legújabb gödi kitüntetetteket ünnepelte a város október 22-én

2009. október 25-én a Jobbik Magyarországért Mozgalom és
a Nemzeti Front gödi szervezetei megemlékezést tartottak a
Lenkey utcai óvoda mellett található emlékmûnél. Az 1956-os
forradalom és szabadságharcra emlékeztek. Beszédet mondott
Vass István, az Új Magyar Gárda Mozgalom tagja, dr. Megyery
Csaba, a gödi Jobbik tagja, Farkas Éva, a gödi MNF elnöke és
Kászonyi Károly, a váci Jobbik alelnöke.

G. K.

Közös megemlékezést 
tartott a Jobbik és az MNF

Imre Zsolt mondta 
az ünnepi beszédet

Iván Kovács László  
vértanúra emlékeztek

Apa és lánya A Huzella Iskola diájai adták az ünnepi mûsort
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Harmincnégy tagú cso-
port indult útnak reggel
hatkor a gödi Autópihe-
nõtõl azzal a céllal, hogy
közösen rója le kegyeletét
a vértanúk emléke elõtt.
Az obeliszknél, ahol 11 tá-
bornok földi maradványai
nyugszanak, a központi
megemlékezésen vettek
részt, képviselve Göd vá-
rosát.  – Felemelõ érzés
volt az erdélyi, vajdasági,
bánsági, kárpátaljai, óceá-
non túli és anyaországi

magyarsággal s a nem
magyarokkal az együvé
tartozás élménye, a közös
éneklés, a közös dicsõ
múltra emlékezés. Megint
jó volt magyarnak lenni,
tiszta tekintettel  a jövõbe
nézni, mert csak együtt le-
hetünk sikeresek!- mond-
ta Farkas Márton, az uta-
zás szervezõje. 
Kora délután az aradi Sza-
badság szobránál koszorú-
zott a csoport. Elénekelték
a  Szózatot, majd városné-

zõ sétára indultak: A Mi-
noriták templomát, a vá-
rosházát, a Kultúrpalotát,
a várat, az Állami Színhá-
zat s a volt Fehér Kereszt
Szállodát keresték fel. Út-
ban hazafelé Máriaradnán

a kéttornyú templomot
nézték meg, majd a soly-
mosi vár mellett vitt el út-
juk. - A sok órás buszúton,
fõleg odafele ismeretter-
jesztõ elõadásokat hallgat-
tunk történelmi, földrajzi

témákról. Így szó esett az
1848/49-es forradalomról,
a világosi fegyverletételrõl,
a 13 aradi vértanúról,
Haynau kegyetlenségérõl,
a kivégzettek utolsó mon-
datait idéztük, s beszél-

tünk Temesvárról, Nagy-
szentmiklósról, s egyéb
bánsági településekrõl, vé-
gül magáról Aradról – tud-
tuk meg  a Baráti Kör alel-
nökétõl.

G. K. 

Koszorúzás Aradon
A Gödi Keresztény Konzervatív Baráti Kör több éves terve vált valóra 2009. október  6-án:
Együtt helyezték el a megemlékezés virágait az 1849-ben kivégzett hõsök vesztõhelyénél
és a Szabadság Szobra emlékmûnél Aradon

Koncertjének elsõ felében Chopin-
darabokat, majd Liszt transzcendens
etûdjeibõl játszott négyet a fiatal zon-
gorista. A lélegzetvételnyi szünetekben
nem akart szûnni a tapsvihar. A vado-
natúj hangversenyzongora pedálhúrja
elszakadt a koncert közben, de a világ
különbözõ tájain több ezer koncertet
játszó mûvész mesterien oldotta meg
a helyzetet.

Gödi Körkép:- Hogyan ül le a zongo-
rához az a mûvész, aki harmincéves
korára megkapta a legmagasabb ki-
tüntetéseket? Milyen elvárásoknak sze-
retne megfelelni, milyen elismerésre
vágyhat még?

Bogányi Gergely: - Ugyanúgy, mint a
kitüntetés elõtt, hisz az egy kívülálló
dolog, a zene viszont ugyanaz marad.

Számomra az az elismerés, ha sikerült
kapcsolatot létesíteni a közönséggel, s
amikor felállok a hangszer mellõl, úgy
érzem, hogy jó volt az elõadás.

G.K.: - Ebben a kicsi templomban ma
az Úr asztala helyén állt a zongora, a
közönség szinte bent ült a mûvész
szentélyében, hallhatta, ahogy Ön le-
vegõt vesz. Milyen energiát követelnek
a darabok az elõadótól? Önnek milyen
érzés ez a fajta közelség?

B.G.: - Engem nem zavar, sõt talán
könnyebb elvarázsolni a hallgatóságot
ilyen meghitt közegben. S ebben a
templomban éppen ideális méretû a
hely, kiváló az akusztika. Élvezetem!
Nekem a zongorázás több, mint mun-
ka – a hivatásom, az életem!

V. Pálfai Kinga

Felsõgödi református templom

A Liszt- és Kossuth-díjas zongoramûvész,
Bogányi Gergely játszott 
Nagy megtiszteltetés, hogy elfogadta meghívásunkat, s  rendezvénysorozatunk megkoronázása-
ként  koncertet ad templomunkban a nemzetközi hírû, Vác és Verõce díszpolgári címével is kitün-
tetett mûvész, Bogányi Gergely - mondta köszöntõjében Szotyori Nagy Gábor református lelkész 

A Baráti Kör tagjai
a koszorúzás után

Gödiek az aradi obeliszk elõtt

Bogányi 
Gergely
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Meghívó
A Gödi Keresztény Konzervatív 

Baráti Kör szeretettel meghívja Önt,
kedves családját, valamint barátait,
ismerõseit 2009. november 21-én
(szombaton) 15 órára a Dunapart
Nyaralóházak Színháztermében

(2132. Göd, Jósika u. 14.) tartandó
kulturális programjára.

Meghívott elõadó Vészi Mária
Németh László-díjas magyar-

történelem szakos középiskolai tanár
(budapesti Babits Mihály Gimnázium),

témája: 
Ady Endrére emlékezünk.

Közremûködnek a gödi Németh
László és Búzaszem általános iskolák

tanulói; a budapesti Bródy Imre
Gimnázium diákjai; Lengyel György;

Medgyes Béláné verssel, énekkel,
tánccal, valamint a Felsõgödi
Munkásdalkör kórusmûvek 

elõadásával.

Az elõadást követõen a résztvevõket
várjuk egy kötetlen beszélgetésre 

a szeretet asztalához.
A rendezvény szervezõje 

a Gödi Keresztény Konzervatív
Baráti Kör,

támogatója az Erdély Barátainak 
Váci Egyesülete.

Lukács István elemista kora óta él
Gödön. A családban õ az elsõ, aki
zenével foglalkozik. Elõször többfé-
le hangszerrel próbálkozott, a gim-
názium elvégzése után kezdett
énektanárokhoz járni. Ennek elsõ
eredménye az volt, hogy a katona-
ság idején a legtöbb idõt a Honvéd
Mûvészegyüttesben töltötte, kato-
nakönyvében beírt rangja: énekes
honvéd. Jelentkezett a Magyar Rá-
dió énekkarába, s közel 20 évig éne-
kelt ott. Akkoriban fõállásban elsõ
osztályú teniszezõ volt, a Testneve-
lési Fõiskola elvégzése után szak-
edzõ lett. 1980-90 között egy
opera-staggione együttes tagjaként
két-három hónapos külföldi turné-
kon vett részt. A kóruséneklés mel-
lett szólószerepeket is kapott. A
nemzetközi csapat többsége olasz
volt, de francia, amerikai, japán és
koreai énekesek is akadtak köztük.
A Filharmóniától magánénekesi
mûködést kapott, ezzel mint opera-
és dalénekes vállalt fellépéseket or-

szágszerte, különféle együttesek
tagjaként. Néhány év szünet után 8-
10 évvel ezelõtt õ maga verbuvált
össze egy társaságot, zongoristával,
mûsorvezetõvel, akikkel a mai napig
fellépéseket szervez és vállal, s aki-
ket a gödi közönség is megismerhe-
tett az elmúlt egy év folyamán. De-
cember 13-án 18 órai kezdettel Ave
Maria címmel karácsonyi Operaba-
rátok Órájára kerül sor a JAMH-ban.

G. K.

Egyéves az Operabarátok
Órája
Lukács István kezdeményezésére jött létre a zenei sorozat,
mely minden évszakban vendégül látja az opera gödi kedve-
lõit a József Attila Mûvelõdési Házban. 2010-re a csapat 3-4
koncertet, Jekl László önálló Schubert-dal estet tervez

OPERABARÁTOK 
ÓRÁJA

KARÁCSONYI KONCERT
2009. december 13-án 18 órakor

Gödön a József Attila 
Mûvelõdési Házban

AVE MARIA
címmel

áriák, duettek, dalok évszázadok 
egyházi zenéjébõl

Fellépnek
Kovács Ágnes

Bándi Írisz Réka
Jekl László

Lukács István
operaénekesek

Zongorán kísér: Salgó Tamás
a Magyar Állami Operaház karnagya
Mûsorvezetõ: Prof. Dr. Pavlik Gábor

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!

Néhány éve még átjárt az Idõsek
Napközi Otthonába, volt klubtársai
szeretettel õrzik a táncos lábú, szép
énekhangú nénivel együtt töltött
idõszak emlékeit, s a mai napig tart-
ják a kapcsolatot. Julika néninek
manapság a család adja a legna-
gyobb örömet. A napokban várja
elsõ ükunokája érkezését. Boldoggá
teszi, hogy gyermekei, unokái csalá-

dot alapítottak, otthonuk van, s az,
hogy õt gyakran látogatják. Bár
nagy a család, Gödön és Dunake-
szin is élnek mind a három leszár-
mazott generáció tagjaiból. A város
nevében Markó József és dr. Bognár
László köszöntötte fel a mosolygós
nénit, aki a pezsgõs koccintás alkal-
mával még dalra is fakadt. Kedves
nótájával köszönte meg azt, hogy
megemlékeztek róla. A Gödi Körkép
szerkesztõsége nevében ezúton is
kívánunk jó egészséget és további
sok boldogságot, Julika néni!

G. K. 

101 éves 
Hegedûs 
Julika néni
Tizenhét unoka,
tizenkilenc dédunoka
köszöntötte
A hatgyermekes Julika néni
Székelyföldrõl származik,
1961 óta él Gödön. Szépko-
rát családi körben, saját ott-
honában tölti, fizikai-szelle-
mi állapota, jó kedve és op-
timista természete irigylés-
re méltó

Isten éltesse 
Julika néni!

Balról Lukács László
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A háromgyermekes, s
mára három unokás festõ-
nõ 1978 óta él Gödön. Az
ikonfestészet elõször Hel-
sinkiben érintette meg a
lelkét, ahol Vollnhofer Má-
ria alkotásait láthatta egy
kiállításon. 

- Nem vagyok erõszakos,
de az õ képeit látva hatá-
roztam el, hogy én ezt aka-
rom csinálni – mondta M.
Gyõrffy Anikó. - Engem fel-
nõtt koromban szólított
meg az Úr az ikonokon ke-
resztül. 1984-ben indult el
ez a nagy szerelem az Úrral
és az ikonfestészettel. A
mûfaj elsajátításához két
ízben Olaszországban,

majd Finnországban vett
részt kurzusokon. Szerze-
tesi egyszerûségû szállás-
helyeken, puritán cellák-

ban, lelkigyakorlatokon
kapta-szerezte meg az
ikon elkészítéséhez elen-
gedhetetlen lelki hátteret. 

- Böjttel és sok-sok imá-
val tudunk igazit alkotni.
A mai ember számára szin-
te ismeretlen csendesség-
be visz el ez az alkotómun-
ka. Külsõ és belsõ csöndes-
ségre kell találni, magunk-
ban megteremteni, hogy
teljes lélekkel Isten felé for-
dulhassunk. Hit nélkül nem
születik meg az ikon – fûz-
te hozzá a mûvésznõ.

M. Gyõrffy Anikó az
ezredforduló óta rendsze-
resen vezet ikonfestõ tábo-
rokat. Vollnhofer Máriával

kezdték Szombathelyen, a
Felnõtt Katolikus Tovább-
képzõ Intézetben, majd
jött a Karmelita Rend kéré-
sére tartott kurzus, de leg-
inkább a magyarszéki kar-
melita nõvéreknél érzi ott-
hon magát, a s nõvérek
napirendjéhez igazodva
tartja ott tíz napos tábora-
it. A festõnõ mesélt a ké-
pek elkészítésérõl, a napo-
kig tartó alapozásról, az
aranyozási technikákról,
arról, hogyan kerül egy-
másra a közel 20 réteg a
tojásemulziós vagy méh-
pempõs pigmentekkel. 

Felvidékiek köre 

M. Gyõrffy Anikó mesélt az ikonfestészetrõl
Az elsõ õszi klubdélutánon a József Attila Mûvelõdési Házban halk, mégis az egész teret
átölelõ, titkokat mesélõ szavakkal avatta be a hallgatóságot huszonöt éve tartó szenve-
délyébe, az ikonfestészet rejtelmeibe M. Györffy Anikó

A József Attila Mûvelõdési Ház ki-
állítóterme zsúfolásig megtelt szep-
tember 12-én. A falakat beborítot-
ták a kiállítók festményei, grafikái,
fotói, air-brush képei, gobelinjei.

Semes-Bogya Eszter gitárzenéjével
és énekével indult a program. A fõ-
szervezõ ajándékkal kedveskedett a
kiállítás szervezésében résztvevõk-
nek, s köszönetet mondott az Ön-
kormányzatnak, a Civil tanácsnak, a
Vöröskereszt helyi klubjának, a mû-

velõdési ház dolgozóinak, hogy a
tárlat létrejöttét segítették. A kiállí-
tást Sellyei Noémi képviselõasszony,
a Közmûvelõdési és Oktatási Bizott-
ság elnöke nyitotta meg. Beszédé-

ben megköszönte az alko-
tóknak, hogy munkájukkal
megnyugvást adnak, lelket
öntenek a közönségbe eb-
ben az elkeseredett világ-
ban. Köszönetet mondott
Koczka Ilonának, amiért oly
hosszú idõ óta felkarolja az
amatõr mûvészeket, akik
autodidakta módon képzik
önmagukat, s számukra
évente kiállítást szervez.
Szeretném, hogy ezt a kiállí-
tást évrõl évre bõvülõ tarta-
lommal  és helyszínen ren-
dezzük meg valamennyiünk
örömére - mondta a képvi-
selõasszony. 

A munkák között meghatározóak
voltak a szentképek, melyekkel a
Papság Évének adóztak az alkotók.
A kiállítás megnyitója után a részt-
vevõk házi süteményeket fogyaszt-
hattak, beszélgethettek.

V. Pálfai Kinga

Gödi Õszi Tárlat 
a Papság Évének jegyében
Közel huszadik alkalommal szervezte meg Határiné Koczka
Ilona a gödi mûvészek kiállítását. A felhívásra harminc-
négy alkotó jelentkezett

A klub tagjai és vendégeik bebi-
zonyították, hogy a hideg idõ beálltá-
val sem szûnik meg a jókedvük.
Vacsorával, élõ tánczenével búcsúztat-
ták a nyarat a József Attila Mûvelõdési
Ház nagytermében. Turai Kis Máriát,
Kis Józsefet, Váradi Bélát és Zsuzsa
Mihályt, az est énekeseit és zenészét a
klub vezetõje köszöntötte. Urbán
Istvánné hangsúlyozta: A szórakoz-
tatást ellenszolgáltatás nélkül vállalják
a fellépõk, amiért külön köszönet jár
nekik.  A teltházas rendezvény kedvelt
programja a városban élõ, társaságot,
táncot kedvelõ, fõként nyugdíjas
korosztálynak, akik fiatalokat meg-
hazudtoló lendülettel tudnak mulatni
kora délutántól késõ estig.

G. K

Mozgáskorlátozottakat
Pártolók Klubja
Õszt köszöntõ
jótékonysági bált
rendeztek

Balról Határiné Koczka Ilona 
a kiállítás szervezõje fogadja a gratulációt
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Könyvtári hírek
Könyvtárunk vendége lesz

Kányádi Sándor költõ!
2009 november 20-án pén-
teken, 17 órától a Nemeskéri
kúriában. 
(2131 Göd, Nemeskéri u. 33.) 
www.godikonyvtar.hu,
Tel.: 27/532-155
Mindenkit szeretettel várunk:
a könyvtárosok! 
A rendezvény ingyenes!

Bütyköldéink:
November 27. péntek 13.00-
17.00
Katica Gyermekkönyvtár 
2131 Göd, Pesti út 72. 
Adventi ajtódísz
December 4. péntek 
13.00-17.00 
Ady Fiókkönyvtár 
2132 Göd, Kálmán u. 13.
Mikulás zokni, adventi
ajtódísz, dióbél baba készítés
December 18. péntek 
Katica Gyermekkönyvtár 
2131 Göd, Pesti út 72.
Hóemberke, betlehemi 
papírfigurák, dióbél baba
készítés
Körülbelül 15 órától
minden alkalommal, mindkét 
helyszínen diafilmeket 
vetítünk a gyerekeknek.

Minden családot szeretettel
várnak a könyvtárosok: Ica
néni, Edina néni és Ági néni

Köszönjük, hogy adója 1 %-át
könyvtárunknak 
adományozta. A 2008-as
évben 55.245 Ft folyt be,
amibõl új könyveket
vásároltunk.
Könyv örökbefogadással ismét
támogathatja könyvtárunkat! 
Részletek: 
27/532-155 Köszönjük!

Palánta Óvoda
(Kodály Zoltán u. 19.)

November 10. kedd 
15.00-17.00 
Márton napi kézmûves
délutánt tartunk a Palánta
Óvodában. Lámpásokat,
valamint Márton nappal és
Halloween-nel kapcsolatos
dekorációt készítünk,és erre
minden érdeklõdõ családot
szeretettel várunk.

József Attila Mûvelõdési Ház
(2131 Göd, Pesti u. 72.)
– Ady Klub

(2132 Göd, Kálmán utca)

November 11. szerda 
13.00-15.00
Kertbarát összejövetel
November 12. csütörtök
10.00 Bábbérlet 1. elõadás
Budai Bábszínház: A bátor sün
November 13. péntek 13.00-
17.00
Napos Oldal Nyugdíjas 
klub összejövetele

18.00 Sipos Ferenc 
festménykiállításának 
megnyitója 
„Merengés” – ajtók, 
telefon, játszma címmel
November 14. szombat
10.00-12.00
Családi Kézmûves Játszóház
az Ady Klubban
14.00 „Szépségklinika”
bõrápolási és sminkelési 
tanácsok 
nem csak fiataloknak!
November 19. csütörtök
13.00-16.00 Napos Oldal
Nyugdíjas Klub összejövetele
az Ady Klubban
November 20. péntek 17.30
Az Új Horizont Irodalmi Klub
vendége Zsíros Simon Mária
költõnõ „Gyöngyszemek”
címmel a már megjelent 3
verses kötetébõl válogat
19.00 Jazz klubunk vendége a
TONESENCE együttes
November 21. szombat
9.00-13.00 Bolhapiac 
az Ady Klubban
November 25. szerda 
13.00-16.00
Vöröskeresztes klub
November 27. péntek 16.00
Nóta klub
November 28. szombat 9.00
Homeopátiás klub Védõoltás,
influenza 
(Elõadás változás!)
14.30 Cukorbeteg klub 
az Ady Klubban
18.00 Fonó az Ady Klubban
November 29. vasárnap
10.00-12.00 Családi
Kézmûves Játszóház 
– Adventi koszorú készítés,

mindenki hozzon magával 
4 db gyertyát!
December 3. csütörtök
14.00-18.00 Véradás
December 06. vasárnap 9.00
Sakk verseny 
Gödi SE.–Szob
December 7. hétfõ 
13.00-15.00
Kertbarát klub összejövetele
December 10. csütörtök
13.00-17.00 Váradás az Ady
Klubban
December 11-12. 13.00
Karácsonyi ébredés
December 11. péntek 17.00
A lámpás’92 Alapítvány 
kiállításának megnyitója
December 11. péntek 19.00
Jazz klub a Brezo Quatettel
December 12. szombat
10.00 Családi Kézmûves
Játszóház
16.00 a Túlpart együttes gyer-
mekmûsora: 
Három király útra kel
17.00 Gödi Fonó – moldvai
táncház a Túlpart együttessel
December 13. vasárnap
18.00 Operabarátok órája

Olajfa Mûvészház 
(2131 Göd, Pesti út 42/a.)

November 24. kedd, 18.00
Szeretettel várjuk Lengyel Rita
grafikus-festõmûvész,
Elengedés c. kiállítására, 
melyet Vadász Judit I. M. M.
újságíró nyit meg.
December 15. kedd, 
este 18.00
Szeretettel várjuk 
hagyományos decemberi 
koncertünkre. 
Pászthy Júlia operaénekes 
és tanítványainak 
Mendelssohn estjére.
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A Vöröskeresztesek Klub-
jának helyi szervezete évti-
zedek óta minden évben
megszervezi az október el-
sejei világnaphoz igazodva
a gödi szépkorúakat kö-
szöntõ délutánt. Idén ok-
tóber 21-én került sor a
rendezvényre. A Dunapart
Nyaralóházak Színházter-
mében közel száz vendég
töltött együtt néhány kel-
lemes órát. Frei Lászlóné
klubvezetõ elmondta: A
város segítségével tudják
megrendezni a gödi idõsek
napját. A klubtagok közül
nagyon sokan önkéntes-
ként segítik a szervezést,

lebonyolítást. – A rendez-
vény állandó szereplõje
éveken át a Kállai Bori-
Berkes János duó volt, saj-
nos idén betegség miatt
nem jöttek, de anyák nap-
jára ígérték szereplésüket.
Az idei világnapon a  szó-
rakozatást biztosító fellé-
põk, Lengyel György vers-
mondó, Dézsi Ivett tánco-
sai, mindenki ellenszolgál-
tatás nélkül jött a köszön-
tött nénik, bácsik örömére.
Megtisztelte rendezvé-
nyünket a polgármester úr,
az alpolgármester urak,
Csányi József, Szabó Csaba
képviselõ urak és Lenkei

György, akire mindig szá-
míthatunk. Szegedi Sándor
kérésünkre még dalra is fa-
kadt - mesélte a vöröske-
resztesek vezetõje, aki azt
is elárulta, idén még két
fontos programjuk lesz: a

novemberi jótékonysági
bál és decemberben a min-
denki karácsonyfájának
felállítása a mûvelõdési
ház elõtt.

Idõsek Világnapja
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Az egész napos tornára ko-
rábbi élvonalbeli játékosok
is neveztek. - Egykori

BVSC-s klubtársam, a most
Gödön lakó Oláh Kati hí-
vott meg a csapatba. Már
gyermekeink vannak, de jó

volt újra együtt pályára
lépni. Játszottam koráb-
ban az NB I-ben, extraligá-
ban, 60-szor az ifi, majd
39-szer a felnõtt váloga-
tottban – mondta a csapa-
tát ezüsthöz segítõ, leg-
jobb szenior címet nyerõ
Balázs Erzsébet. 
- Göd sportlehetõségeinek
kiszélesítését jelentik a sza-
badidõsportos és a szabad-
idõs közösségi rendezvé-
nyek, melyek a megméret-
tetésen túl a város lakosai-
nak közösséggé érlelõdését
is szolgálják. A város röp-
labdát szeretõ közönsége
mellett a környezõ telepü-
lésekrõl is jöttek csapatok.
Az önszervezõdõ együtte-
sekben az utánpótlás mel-
lett a szeniorok, a testneve-
lõ, a menedzser egyaránt
megfért egymással, sõt

családok tagjai is – össze-
gezte a verseny történéseit
Rataj András szervezõ.
Minden gárda hatszor lé-
pett pályára. – A legjobb
ütõjátékos – a gyõztes gár-
da tagja – a hazai strand-
röplabda-elit egyénisége,
2006 bajnoki bronzérmese,
Zsembrovszky Dávid, a
„legharcosabb” a gödi
Dombi Rita, legszimpatiku-
sabb hazai játékos Varga
Lajos lett. A legjobb feladó
díját Oláhné Szûcs Katalin,
a legjobb fiatalét Szabó
Zsófia nyerte. A védõk kö-
zül Csomáli Vivien, az ado-
gatók közül Békefy Brigitta,
a blokkolók közül Bernáth
Dávid emelkedett ki. A leg-
népszerûbb játékos Lukács
Gábor volt.  
Eredmények:
1. Kupa  kabálna (Makrai-

Zsembrovszky-Horváth-
Sztankó-Török-Szabó)
2. Á LA COOL (Szûcs-Oláh
L.-Oláh D.-Balázs-Batári-
Kovács-Csomáli)
3. NY.A.K. (Kiss-Katona-
Plank-Szabó-Poór-Fazekas-
Vincze)       Vasvári Ferenc

Röplabda

Egykori élvonalbeli játékosokkal debütált az OKTOPA
A Gödön egyre népszerûbbé váló röplabdasport eseményeként szabadidõs és városi
közösségépítõ, hagyományteremtõ célzattal, 8 csapat közremûködésével rendezték meg
a Balázsovits Sportcsarnokban az OKTOPA Kupát

RÉKA – 3. Röplabda Mix Éjszakai Kupa Amatõröknek 
Helyszín: a felsõgödi Balázsovits János Sportcsarnok

és a Németh László Általános Iskola tor-
naterme. 

Ideje: 2009. november 28. 18.30 – 24.00 óra
között.

Nevezés: 2009. november 20-ig; érdeklõdni lehet 
e-mail-en: godisiraly@invitel.hu,

raczki@liwet.hu.
Résztvevõk: 6 fõs csapatok (maximum 4 fõ csere), a

pályán legalább 3 nõi játékosnak kell
tartózkodni. Korhatár nélküli torna. 

HATHÁROM, teremlabdarúgó villámtorna
1953. november 25. Wembley-stadion, London; 
Anglia-Magyarország 3:6, a mérkõzés emlékére!
Helyszín: Balázsovits János Sportcsarnok kézilabda

pályája. 
Ideje: 2009. november 21-én  09.00 – 21.00 óra

között
Nevezés: 2009. november 15-ig; e-mail:

godisiraly@invitel.hu.

Lebonyolítás és résztvevõk:12 vagy 16 csapat részvételével,
egyenes kieséses, vigaszágas rendszerben. Csapatlétszám
5+1 fõ (maximum 4 fõ csere). A mérkõzések 2x10 percig tar-
tanak. Egy csapatban legfeljebb 2 olyan játékos szerepelhet,
aki valaha NB minõsítéssel játszott. Korhatár nélküli torna. 

Programajánló

Éjszakai röplabda 
és kispályás foci

A Belépés Családostul ren-
dezvénysorozat októberi ál-
lomásán biciklire pattantak
a családok, hogy részesei le-
hessenek egy kiadós szigeti
bicajtúrának. A sorozat a
november 7-i gyalogtúra
után a december 5-i sport-
nappal ér véget.

Az alkalmi mezõny októ-
ber utolsó hétvégéjén, ra-
gyogó idõben a Szentend-
rei-szigeten – Szigetmonos-
tor és Tahi érintésével – egé-
szen Kisorosziig tekerhetett,
majd visszafelé
Pócsmegyeren egy nagyobb
megállóra került sor. A pihe-
nõ alkalmával közös ebé-
den, a Pázsit-tó étteremben
gulyás és szarvaspörkölt vár-
ta a kerekes csapatot. A tó-
parti sportpályán a már ko-
rábban is megszokott csalá-
di fociderbi kínálkozott al-
ternatív programnak. Dél-
után pedig ismét irány a Du-
na! A résztvevõk egy rövid,

hazafelé vezetõ kompút al-
kalmával inthettek búcsút a
nyári idõszámításnak… 

- Volt, akinek egy kicsit sok
volt a közel 60 km-es túra,
de a többségnek meg se
kottyant. Örömmel konsta-
táltuk: jó társaságban, jó
hangulatban nagyon jót tet-
tünk testünknek - lelkünk-
nek ezen a szombaton –
mondta Wagner László. -
December ötödikén a Né-
meth László Iskolában és a
Balázsovitsban Mikulás
sportnapot rendezünk,
nyolctól óvis focitornára,
majd családi focira, tollas-
labdára, pingpongra kerül
sor. A nap folyamán adventi
koszorúkészítés, bábelõadás
teszi színesebbé a progra-
mot - tette hozzá a prog-
ramsorozat fõszervezõje.

Bõvebb információk a
www.belepescsaladostul.
mlap.hu oldalon.

V. F.

Belépés Családostul
Õszbúcsúztató bringatúra,
télköszöntõ Mikulás sportnap 

Rataj András több
amatõr sporteseményt
is szervez 

Akció!
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Fiataljaink igencsak megküzdöttek
a zöld-fehér legényekkel, két gólt kap-
tak az elsõ tíz percben. A fiúk nem ad-
ták föl a kezdeti villámcsapás után,
csakhamar fordítottak a 2:0-ról. A ba-
rátságos edzõmeccs keretében mind-
két kapu nyelte a gólokat, a végered-
mény 4:3 lett a vendég gödiek javára.
- Ezeknek a gyerekeknek komoly él-
ményt adtunk egy életre, ezt õk meg-

hálálták. Így még nem láttam harcol-
ni a srácokat - nyilatkozta a meccset
követõen Tuza József, az ifjúságiak
edzõje.

- Egyre több gyermek jön hozzánk.
Szép lassan szaporodunk, elõbb -
utóbb kiheverjük a hiányokat. Serdü-
lõcsapatunk harcol a jussáért, ifink
már 103 lõtt góllal vezeti a bajnoksá-
got. Természetesen ez tükrözi – lép-

tünk egy osztályt – a megye II. osztály
színvonalát is, de ez nem kisebbíti fia-
taljaink tehetségét. Többet, országos
figyelmet érdemelnek. Örömmel vet-
tük a 2008-as év legjobb csapatának
járó sportbizottsági Kóczán Mór-díjat.
Megérdemelték! Felnõtt csapatunk a
középmezõnyben szerepel– tette hoz-
zá Mohai Gábor szakosztályvezetõ.

V. F.

Labdarúgás

A gödi ifik verték a Fradit, vitték a Kóczán Mór-díjat
Folytatódott a Gödi SE és a Ferencváros között még tavaly év végén létrejött, az utánpót-
lás-korosztályra vonatkozó szakmai együttmûködés. Az FTC szakembereinek korábbi gö-
di látogatásait követõen ezúttal a Duna-parti együttes csapata utazhatott a fõvárosba.
Az ifjúsági játékosok a Népligetben léphettek pályára. A csapat idei teljesítményével
megérdemelten kapta a gödi Sport Bizottság által ítélt Kóczán Mór-díjat

Sikert sikerre halmoztak az el-
múlt hetekben rendezett viada-
lokon a gödi Életforrás Karate
Do versenyzõi. A karatékák túl-
vannak a Budapest Bajnoksá-
gon és a hazai rendezésû vb-n
is. Az õszi idõszakról a ’93-ban
alakult klub vezetõjét, a 3
danos Karakó Sándort kérdez-
tem.

- Szeptemberben elkezdõd-
tek az edzések.  Sajnos kevés új
gyereket tudtam fölvenni, mert
kinõttük a Huzella iskola torna-
termét, ahol közel 100 fõs lét-
számmal folynak az edzések he-
ti háromszor. Októberben há-
rom versenyen vettünk részt -
kezdte a mester. 

- A Budapest Bajnokságon
Bíró Veronika aranyának, Bíró
Bernadett, Gál Balázs és Makka
László ezüstjének, Bauer Fati-
ma, Örsi Áron és Fodor Réka
bronzának, Szilágyi Botond ne-
gyedik, Vágvölgyi Balázs hato-
dik helyének örülhettünk. Na-

gyon szép eredményeket ér-
tünk el a hazai rendezésû XVII.
világbajnokságon. Az egri vb-n
40 ország 1000 versenyzõje
vett részt. Tõlünk 8 fõ indult,
mindenki bejutott a 16 közé.
Zsóri Gergely és Kovács Dobák
Géza bronzérmes lett küzde-
lemben, Cráciun Eszter negye-
dik katában, ötödik küzdelem-
ben, Hajdi Gergõ hatodikként
végzett küzdelemben. A tisza-
füredi területi bajnokságon Szil-
ágyi Botond a gyerekek között
elsõ, Makka László juniorban
második, a kadetek közt Kovács
D. Géza második, Bauer Fatime
negyedik, Vágvölgyi Balázs ötö-
dik helyen zárt – tájékoztatta la-
punkat Karakó Sándor. - Ebben
az évben rengeteg versenyünk
lesz. Igyekszünk minél több ta-
pasztalatot gyûjteni, illetve ne-
ves edzõket hívni a klubba,
hogy tovább fejlõdjünk - tette
hozzá az edzõ.

V. F.

Karate
Kovács és Zsóri bronzérmet
szerzett a világbajnokságon!

- Eddig négy mérkõzésen va-
gyunk túl, ragyogó teljesít-
ménnyel. Minden csapatot fö-
lényesen legyõztünk, játszma-
arányunk: 62:l0. A legfigye-
lemreméltóbb eredményünk
Budaörs ellen született. Õk mi-
nimum döntetlen eredményre
számítottak, de legyõztük
õket. A hátralévõ öt mérkõzé-
sen is folytatni kívánjuk a szép
sorozatot, az elsõ három hely
valamelyikén szeretnénk vé-

gezni. Szakosztályunkat az
eredményeken túl egy meg-
tiszteltetés is érte. Vezetõnk,
Fojt Attila az október 23-ai vá-
rosi ünnepségen eddigi mun-
kájának elismeréséül Gödért
Emlékérmet vehetett át az ön-
kormányzat kezdeményezésé-

re - mondta Gulyás Miklós
edzõ.

Eredmények:
GÖD - VÁC 18:0
Egyéni: Felker Z. 4, ifj.Gulyás
M. 4, Szemendri S. 4, Ujvári T.
4. Páros: Felker-Rovó 1, ifj. -
Ujvári 1.
HÉVIZGYÖRK - GÖD 4:14
Egyéni: Felker 4, Rovó 4, Ujvári
4, Gulyás M. 1. Páros: Felker-
Rovó 1.

GÖD - BUDAÖRS 15:3
Egyéni: Felker 4, ifj. Gulyás 3,
Rovó 3, Ujvári 3. Páros: Felker-
Ujvári 1, ifj. Gulyás-Rovó 1.
BOLDOG - GÖD 3:15
Egyéni: Felker 4, Ujvári 4, Rovó
3, Gulyás 2. Páros: Felker-
Ujvári 1, Gulyás-Rovó 1.     V.F.

Asztalitenisz

A gödi csapat veretlen
a bajnokságban! 
A Gödi SE asztaliteniszezõi a Pest megyei csa-
patbajnokság északi csoportjában négy állo-
más után veretlenül várják a folytatást

Jobb szélen 
a büszke 

mester 
Karakó Sándor
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- Nyolc kategóriában folyt a ver-
seny. 6 latin és 2 standard csoport-
ban mérték össze tudásukat a tán-
cosok a 74 párt felvonultató verse-
nyen. Kemény küzdelemben, több
kategóriában értek el dobogós és
döntõs helyeket a váci és gödi mia-
misok. A verseny legfiatalabb latin
táncosa 6 esztendõs volt – mondta
a szervezõ Miami Sporttánc Egye-
sület képviseletében Igar Tibor.
A szervezõ klub fiataljai közül
Uzonyi Bálint és Rosta Georgina
arany- (junior 1. latin) és ezüst- (ju-
nior 2. latin), Király István és Mun-
kácsi Kincsõ ezüst- (junior 1. latin),
Ács Ernõ és Nagy Réka bronzérmet
(ifjúsági latin) szerzett. Dunai Bence
és Králik Kamilla junior 1. latin, míg
Király István és Munkácsi Kincsõ ju-
nior 2. latin kategóriában egyaránt
negyedik helyezést ért el.

V. F. 

Latin és standard tánc

74 páros versenyzett a Huzellában
Egzotikus díszletbe öltöztették a szervezõk a Huzella Iskola tornacsarnokát október 4-én,
hogy stílusosan fogadja a meghívott táncosokat a váci Miami Tánciskola. Összesen 74
páros versenyzett a helyezésekért

Az aikido japánból származó, tradi-
cionális alapokra épülõ budosport,
melyet az 1920-as években Ueshiba
Morihei a kard- és szuronyvívás, majd
japán harcmûvészet ötvözésébõl te-
remtett meg. A küzdõsportokban nin-
csenek versenyek, így gyõztesek és
vesztesek sem. Az aikido elutasítja a
harc, a verseny minden formáját, a
súlycsoportokat, a gyõzelmek és a baj-
noki címek számától függõ rangokat.
A Seiwakan dojo Vácról indult el 16
éve, vezetõje Dóczi Sándor 3 danos
mester. Azóta Nagymaroson és Gö-
dön is teret nyert magának a sportág.
A gödiek edzését a ’93-tól Felsõgödön
élõ Balkányi András vezeti.

- Szokássá vált, hogy a három dojo

õsszel közös edzõtábort tart - össze-
gezte mûködésüket Balkányi András. -
Mi idén lettünk 10 évesek, ezért mi
voltunk a szervezõk. Jelenleg 60 gyer-
mek és 15 felnõtt jár edzéseinkre. A
legfiatalabb tagunk öt, a legidõsebb
48 éves. Helyszíneink az Ady Klub és a
felsõgödi BM üdülõ, a szõnyegeket a
Fitt Fut Alapítványnak köszönhetjük. A
szövetség országosan több mint 40
edzõteremmel (dojoval) és 650 taggal
rendelkezik. Még ’99 októberében si-
került toborozni 5-10 régi gödi
aikidóst. Az edzéseket Fristáczki Attila
vezette, én 2002-ben vettem át az irá-
nyítást. Azóta minden évben megszer-
vezzük a nyári gyermektáborokat, jár-
tunk Zamárdiban, Zebegényben és
Nagymaroson. Tavalyelõtt már Gödön
is napközis táborba invitáltuk a fiata-
lokat. 2003-ban tartottuk az elsõ be-
mutatónkat a Duna Csárdánál. Azóta
évente több felkérést is kapunk, töb-
bek közt a József Attila Mûvelõdési
Ház rendezvényeire. Idén a Madarak
és fák napján, a Gödi Nyárnyitó Napo-
kon is láthattak bennünket a városla-
kók. Már szervezzük a nyári tábort, il-
letve szívesen megyünk aikidokáinkkal
bemutatózni, ha hívnak bennünket! 

V. F.

Aikido: 

Tíz éves a gödi dojo

A Németh László Általános Iskola
tanulói, a váci ’98-as utánpótlás
labdarúgó csapat tagjaiként szép si-
kert értek el a nyáron! Augusztus-
ban egy nagyon színvonalas nem-
zetközi tornán vettek részt, melyet
a II világháborúban harcoló tizen-
egy éves gyermekek emlékére ren-
deztek. A Polonia Varsó, a Legia
Varsó, a Karpatia Lvov, és Düssel-
dorf csapatait megelõzve sikerült a
tornát megnyerni.

A gödieket a következõ fiatalok
képviselték a váci csapatban: Az
ötödikesek: Sebõ András, Földi Má-
té, Pethõ Balázs, a hatodikosok:
Nagy Gábor, Suscsák Máté, Szalai
Attila - A csapat edzõje: Kiss Ferenc.

Szalai Éva

Labdarúgás
Varsóban tornát
nyertek a fiatalok
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Duguláselhárítás
Hétvégén is

Kiszállási díj nélkül
Telefon: 

06 70 6265709

Posztos-Electric Kft.
Vállalunk teljeskörû 

villanyszerelést, 
hibaelhárítást, 
karbantartást.

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

KONTÉNER 
RENDELÉS

sitt, sóder, homok,
termõföld szállítás,

lomtalanítás 
3-4-5-6-7-8 m3

konténerekkel.
Gépi földmunka.

06-20-941-5805
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BÕR ÉS TEXTIL 
RUHÁZAT JAVÍTÁS,

ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE
KÉSZÍTÉS.

OLASZ JÚLIA
Tel.: 06-27-336-241,

06-20-391-3591

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

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

Ingyenes helyszín felmérés,

tervezés • konyhabútor, 

• fürdõszobabútor,

• irodabútor, • szekrények

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

Továbbra is várjuk régi és új megrendelõinket!

• Parkettás vállal hagyo-
mányos-, szalag-, laminált
padlólerakást, csiszolást, lak-
kozást, 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, füg-
göny-ruhatisztítás, zipzárcse-
re, mosás, vasalás. Göd, Kin-
csem Park, nyitva: H-P.: 7.45-
1645-ig. Tel.: 06-30-296-1771.

• TALÁLJA MEG ÖN IS A
PÁRJÁT! Dunakanyar régiójá-
nak Cronos TÁRSKERESÕ IRO-
DÁI Vácon és Dunakeszin.
Tel.: 06-20-566-5047 14 órá-
tól.

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

• OLCSÓN ELADÓ! Karancs
gáztûzhely, PB gázpalack, új
lombszívó, Rigipsz glett 25
kg-os. Tel.: 06-70-508-7166

Apróhirdetések
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Fejtörõ

Októberi keresztrejtvé-
nyünk megfejtése: „Jó áron
jó minõség jellemzõ ránk,
térjen be hozzánk! Svéd
munkaruhák.”
Nyerteseink: Molnár
Gáborné és Németh
Jánosné . A nyereményeket
eljuttatjuk Önökhöz. Gratu-
lálunk. 

Novemberi keresztrejtvény
feladványunk megoldását,
kérjük, nyílt levelezõlapon
juttassa el szerkesztõsé-
günk címére. 2132 Göd, Pf.:
72.! Nyereményeink: Egy-
egy 2.000.- Ft-os ajándék-
utalvány, amelyeket a Kata
virágboltja ajánlott fel a
gyõzteseknek!

2131 Göd, Pesti út 63.
Tel.: 06-30-687-6546
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