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Újra eltelt
egy eszten-
dõ. Volt
benne sok
öröm és si-
ker, sok
bosszúság
és fájdal-
mas veszte-
ség is. Nem
egyformán
mérte a
sors ezeket,
kinek-kinek

mibõl jutott több vagy kevesebb.
Tudjuk, ugyan az emberi lélek sok-
színû, de vágyaiban mégis sok az
azonosság. Többnyire nem kívá-
nunk túl sokat. Vágyjuk a sikereket
a családban, a munkahelyünkön, a
városunkban. Vágyunk egy olyan
országra, ahol tanulni érdemes, a
munkának becsülete van, és aki
szorgalmas, tehetséges, az elõre
jut.

Elutasításból, panaszkodásból
nem jön létre egészséges helyi kö-
zösség, nem épül város és ország.
Legyünk megértõek szûkebb és tá-
gabb környezetünkkel, segítsük a
rászorulókat bajukban, legyen kap-
csolataink alapja a bizalom! Bízzunk

abban, hogy a velünk perlekedõk
sem akarnak rosszat! Ha megtalál-
juk a közös hangot, együtt többre
jutunk a közös dolgainkban is.

Köszönöm a magam és munkatár-
saim nevében Göd polgárainak,
hogy támogatták munkánkat, kö-
szönöm valamennyi lakosnak, kép-
viselõnek, munkatársnak, hogy a
nehezedõ körülmények között is
helytálltak a mindennapokban.  

A város képviselõ-testületének ne-
vében kívánom mindannyiuknak,
hogy a szeretet és a békesség töltse
ki ünnepük minden percét. Kívá-
nom, hogy ez az ünnepi idõ - akár
egyedül, akár szeretteik körében
töltik el a karácsonyt - segítse Önö-
ket  testi, lelki és szellemi megúju-
láshoz, hogy az új esztendõt új szív-
vel és újult erõvel kezdhessük el.

Kívánok Önöknek, gödieknek, va-
lamint a magyar nemzetnek  a hatá-
rokon innen és túl szeretetteljes ka-
rácsonyi ünnepeket és eredmények-
ben gazdag új esztendõt!

Markó József
polgármester

Kedves Gödi Polgárok!
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Képviselõ-testületi ülés

Napirend elõtt
Közmeghallgatást tart a

képviselõ-testület decem-
ber 16-án 18 órakor a
Dunapart Nyaralóházak
színháztermében, melyre
várják a lakosságot észre-
vételeivel, problémáival,
kérdéseivel. 

Lenkei György felhívta
képviselõtársai figyelmét a
hosszú évek gyakorlata
alapján, hogy a Szociális
Bizottság idén is, körze-
tenként valamivel több,
mint tíz rászoruló család-
nak készít segélycsoma-
got, amelyet még decem-
ber elején eljuttat hozzá-
juk a képviselõk informá-
ciói alapján. 

Popele Julianna, a Beru-
házási Osztály vezetõje a
Családsegítõ Szolgálat új
épületére történõ pályázat
benyújtásának jelenlegi ál-
lásáról adott információt,
mely szerint közbeszerzési
eljárás keretében megter-
veztették a Rákóczi úti
óvoda udvarán a jelenleg
Biztos Kezdet Klubként
mûködõ ház kibõvítésével
az új központot. A pályá-
zat benyújtásának határ-
ideje december 1-je, 175
millió forint a tervezett ér-
téke, melybõl az önkor-
mányzatot 17 millió forin-
tos önrész terhelné.

A testület is elfogadta 
a hatástanulmányt

A Piarista Iskola város-
rendezési hatástanulmá-
nyáról, miután két szakbi-
zottság is tárgyalta azt
megelõzõen,  nagyon rö-
vid beszámolót adott Tar-
jányi Judit fõépítész. Mint
korábban, most is el-
mondta, hogy magas fo-
kú építészeti terv készült a
terület rehabilitációjáról,
melyet a bizottságok be is
fogadtak, ám a közterüle-
ten való építkezést egyi-
kük sem támogatta. Ezt a

tényt a tervezõk és az isko-
la is tudomásul vette, s
meg is kezdték a gyalogos
bejárat újratervezését,
melynek elkészülte után
szintén bekerül az önkor-
mányzat hatóságai ellen-
õrzése alá. A testület elfo-
gadta az elõterjesztést. 

A városközpont 
pályázatról

A novemberi ülés leg-
hosszabb vitáját a „Funk-
cióbõvítõ rehabilitáció
Pest megyei településköz-
pontok fejlesztése – Integ-
rált településfejlesztés Pest
megyében” címû napiren-
di pont generálta. Horváth
Viktor nem értette, hogy a
városvezetés miért nem
akarja a fejlesztést, miért
keveslik az elnyerhetõ
összeget. Rábai Zita hang-
súlyozta, hogy a városnak
komplex tervvel kellene
rendelkeznie. Politikai
döntésnek titulálták az
egész ügyet. 

Az elõterjesztést készí-
tõk képviseletében és ál-
láspontjuk mellett is töb-
ben megszólaltak. Szinay
József azt mondta el,
hogy 2008 tavaszán, ami-
kor a városközpont kialakí-
tása elõször szóba került,
egész Európában és a vilá-
gon is más volt a gazdasá-
gi helyzet. Sajnálatos tény,
hogy az új városközpont
napi költségei meghalad-
nák az önkormányzat ere-
jét. Jelenleg olyan beruhá-
zást kell és szabad kezde-
ményezni, melynek elké-
szülte után annak fenntar-
tása is biztosított. 

Tarjányi Judit fõépítész
arra a felvetésre, hogy
azért nem indul a város a
pályázaton, mert senki
sem akart ezzel dolgozni,
válaszában elmondta,
hogy igazi csapatmunka
folyt, a kedvezõ pályázat
elkészítésének érdekében.

Nem azt akarták több va-
riációban megmutatni,
hogy mit, miért nem lehet
elérni, éppen a kiírt pályá-
zat sajátosságai gördítet-
tek minden felvetés elé
újabb akadályt. A Kincsem
épület megmentése vala-
milyen formában sokak
célja. A rendelkezésre álló
terület azonban kevés a
minimális pályázathoz.
Ezért meg kellene vásárol-
ni az elõtte lévõ magántu-
lajdonban lévõ telkeket,
amelyek értéke önmagá-

ban meghaladja az ön-
részt, melyet a pályázat-
hoz biztosítani kell. Az
épület helyi védelem alatt
áll, a szomszédok felleb-
bezhetnek a terv ellen, s
így az elõírt 180 napos le-
bonyolítás kivitelezhetõsé-
ge erõsen kérdésessé válik.
Tizenhat különbözõ funk-
ciót kellene elhelyezni egy
erre méreteinél fogva is kis
területen, és az igazi vá-
rosközpont funkciót így
sem töltené be. Tehát épí-
tészeti, gazdasági, jogi
szakmai szempontok vetik
el ezt a pályázatot, amely
sajnos Göd elhelyezkedé-
sének sajátosságai miatt
több alközpont létrehozá-
sára sem alkalmas. Bognár
László és Pintér György azt
fejtették ki, hogy a mai
gazdasági helyzetben in-

kább a kisebb, valamennyi
körzet saját igényei szerin-
ti beruházásokat támo-
gatják, mint pl. a járdaépí-
tést. Mödlingerné Kovács
Éva is azt erõsítette meg,
hogy ez az erõltetett vá-
rosközpont sem jelenlegi
lehetséges helyszínében,
sem gazdasági szempont-
ból nem idõszerû. A testü-
let elfogadta az elõterjesz-
tést, Pintér György kiegé-
szítésével, miszerint a kö-
vetkezõ ülésre az összes
témára vonatkozó korábbi

döntését a testületnek fe-
lülvizsgálatra és szükség
szerint módosításra beter-
jesztik. Ugyanakkor dön-
töttek a Kincsem épület
hasznosításának országos
pályázaton való kiírásáról.

Gazdája is lesz 
a nyilvános mosdónak

2010-ben a TESZ üze-
meltetésébe kerül a Szé-
chenyi strandon meg-
épült nyilvános illemhely.
Több javaslat is kapcsoló-
dott ehhez a témához,
Mikesy képviselõ úr a
megváltozott munkaké-
pességû emberek foglal-
koztatására hívta fel a fi-
gyelmet, és segítséget
ígért állami pályázat
megkeresésére, mely
ilyen esetben igénybe ve-
hetõ. 

Hosszú eszmecsere a városfejlesztési pályázat kapcsán
Munkaterv szerinti ülését tartotta november 25-én a képviselõ-testület. Az
elõre kiküldött témák közül azonban négyet levettek a napirendrõl, és a decem-
ber 9-i ülésre halasztották megtárgyalásukat.

Archív felvétel
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Egy 80 éves nyárfa életének utolsó
hónapjai határozatokban elmesélve
Helyszín: Göd, Jávorka u. és Pesti út
sarok – egy magántulajdonban lévõ
telek.

42/2009.(V.15.) sz. Környezetvédel-
mi .Bizottság (Kv.B.) határozat:
Göd Város Önkormányzatának Kör-

nyezetvédelmi Bizottsága javasolja
az 504. hrsz.-on lévõ 1 db nemes-
nyárfa (kb. 80 éves) helyi védelem
alá helyezését. A meglévõ fák fiata-
lítását a fészkelési idõn kívül, és
amennyiben az építtetõ a fákat
megkíméli, a bizottság támogatja a
kötelezõ parkolószám mérséklését
az 503-504 hrsz.-ú területre. A kö-
telezõ minimális zöldfelület csök-
kentését nem támogatja.

46/2009. (VI.16.) sz. Kv.B. Határo-
zat:
Göd Város Önk.  Kv.B.-a a Közútke-
zelõ és a Közlekedési hatóság írásos
véleményének ismeretében dönt.

Nemzeti Közlekedési Hatóság:
Hivatkozással a 2009.05.20-án kelt,
2041/2009 számú megkeresésére,
Göd, Pesti út 63 sz. 503 hrsz.-ú in-

gatlan CBA Élelmiszer Áruház bõví-
tés és átalakítás építési engedélye-
zési eljárásához a 
SZAKHATÓSÁGI HOZZÁJÁRULÁST
NEM ADOM MEG.
Jelen szakhatósági állásfoglalást a
város jegyzõje által lefolytatandó
építési engedélyezési eljáráshoz ad-
tam ki. A szakhatósági állásfoglalás
ellen külön fellebbezésnek nincs he-
lye.
2009. 08.18.

84/2009.(IX.17.) sz. Kv.B. Határozat
Göd Város Önk. Környezetvédelmi
Bizottsága úgy dönt, hogy elutasítja
a bérlõ fakivágási kérelmét.

A bérlõ 2009. október 28-án felleb-
bezést nyújtott be a határozat ellen
a Közép-Magyarországi Regionális
Államigazgatási Hivatalhoz.

2009. november 15-én a fát kivág-
ják.
A bérlõ egyik alkalmazottját csak
egy hajszál – és az utcai járókelõk
jelenléte – választja el a tettleges-

ségtõl – a fényképek elkészítése mi-
att.

Dr. Mödlingerné Kovács Éva
képviselõ

a Környezetvédelmi
Bizottság alelnöke

A Városházáról jelentjükKinevezték a Könyvtár
új igazgatóját

Három pályázat érkezett a városi
könyvtár igazgatói posztjának be-
töltésére, ám az egyik pályázó - hi-
vatkozva a nagy fizikai távolságra -
írásban visszalépett. A KOB javaslata
alapján Szabóné Hegyi Valéria meg-
választásáról döntöttek elsõ körben
a testület tagjai, s kimagasló arány-
ban támogatták a kilenc éve a
könyvtár munkatársaként kiváló
munkát végzõ – immár új könyvtár-
vezetõt.

Nem elítélõ az ÁSZ jelentés
Dr. Szinay József jegyzõ az Állami
Számvevõszék (ÁSZ) által készített
jelentés 21 észrevételére utalva je-
lezte, hogy sem számában, sem
súlyosságában nem takar olyan hi-
bákat, amelyekért az ÁSZ bármifé-
le konzekvenciát vont volna le a Hi-
vatalban töltött három hónapi
vizsgálat után. A pénzügyi folya-
matok, közbeszerzések, pályáza-
tok s ezek informatikai hátterének
vizsgálata ügyében a Pénzügyi Bi-
zottság egy megfelelõ ütemtervet
kért, mely alapján júniusra befejez-
hetõek a tervben megjelölt felada-
tok. Rábai Zita kérte, hogy a terv el-
fogadása mellett a következõ tes-
tületi ülésen tárgyalják végig az
észrevételeket.

Rövid hírek
Polgármesteri keretébõl Markó

József 100.000 forinttal támogatta
az Alapítvány a Biztonságos Közle-
kedésért nevû szervezetet. 

Nem engedélyezte a „Gödi
gyógyszertár” név felvételét a képvi-
selõ-testület az új, Kisfaludy utcai
egészségházban nyitó patikának,
mert megtévesztõnek találta azt. 

A Városvédõk frakciója kért tájé-
koztatást a Szirt Invest beruházásai-
nak szerzõdés szerinti és valós álla-
potáról, a Petõfi tér rendezésérõl és
a tervezett óvoda üzemeltetésének
költségeirõl, valamint az Inside Tv
elérhetõségeirõl. 

Kruzslicz István a fák formára vá-
gása kapcsán felháborodásának
adott hangot, amiért napokig az is-
kolába tartó gyerekek az úttesten
kerülgették a levágott ágakat. Detre
László erre reagálva elmondta, hogy
az így levágott ágakból nyerhetõ tû-
zifát rászorulók között osztották
szét, a gallyakat a TESZ szállította el.

A képviselõ-testületi ülés végül
zárt üléssel fejezõdött be, mely
alatt fellebbezési kérelmekrõl dön-
töttek.

Köszönetnyilvánítás
A Németh László Általános Iskola Gyermekekért Alapítványa köszönetét

fejezi ki mindazoknak, akik 2008. évi jövedelemadójuk 1 %-át, 1373380
Ft-ot ajánlottak fel alapítványunk javára. Tájékoztatásul közöljük, hogy az
APEH 2007. évi jövedelemadójuk 1 %-át, 1221391 Ft-ot utalt át iskolánk
alapítványa részére.

Kérjük Önöket, adójuk 1%-ával a továbbiakban is támogassák
alapítványunkat! Felajánlásaikat a 18675809-1-13-as adószámra várjuk.

A befolyt összegbõl az oktatást, a nevelést segítõ eszközöket szereztünk
be, udvari játékokat vásároltunk, finanszíroztuk a tehetséges tanulóink
versenyeztetését és a végzõs diákjainknak odaítélt Németh László-díjat.

Gyermekeink érdekében a jövõben is számítunk megtisztelõ felajánlá-
saikra. 

Jerneiné Fülöp Judit
kuratóriumi elnök

Még áll a fa, de már csonkolt

És kivágva



- A Búzaszem Iskola építése ah-
hoz a szakaszához érkezett, amikor
már van mivel büszkélkedni, van mit
megmutatni másoknak. Ugyanak-
kor továbbra is elengedhetetlenül
szükség van az iskolaépítést támo-
gató adományokra és önkéntes
munkára. Emiatt települési polgár-
mesterek és lelkipásztorok számá-
ra 2009. október 29-én és novem-
ber 12-én önkéntes napot szer-
veztünk. Azért nekik, mert úgy
érezzük, hogy õk azok a felelõs és a
helyi közösség felhatalmazásával
bíró személyek, akik a hazai isko-
láztatás égetõ gondjainak megoldá-
sában kezdeményezõ és formáló
szerepet játszhatnak. Így aztán a
szülõk mellett a csatorna betemeté-
sében, födém feltöltésében Bethlen
Farkas, Verõce polgármestere,
Országh Tibor és Szotyori Nagy Gá-

bor szorgoskodott. Õk a saját kö-
zösségeikbe, kapcsolatrendszerük-
be viszik tovább a hírünket. A máso-
dik alkalommal Bethlen Farkas hívá-
sára a Duna és az Echo Televízió
munkatársai is eljöttek. Õk országos
ismertségünket segítik. Göd polgár-
mestere is kilátogatott az építkezés-
re. Elismerõen nyilatkozott a hátte-
ret biztosító összefogásról. Az egyik
interjúban elmondta, hogy vélemé-
nye szerint jó kezekbe adta az ön-
kormányzat a területet. December
közepére várjuk püspök urat. Jelen-
leg folyik az ácsmunka. Mindent
megteszünk, hogy december köze-
pére tetõ alá kerüljön az elsõ ütem
épülete - tájékoztatta lapunkat Láz-
ár László, a Búzaszem vezetõje és
Horváth Szilárd, a Búzaszem Alapít-
vány kuratóriumának elnöke. 

V. Pálfai Kinga
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Göd Város Polgármesteri Hivatal
Jegyzõje tájékoztatja a Város köz-
igazgatási területén kereskedelmi
és vendéglátó egységet üzemeltetõ
kereskedõket, hogy 

a Kereskedelmi tevékenység
végzésének feltételeirõl  szóló
210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet
alapján a mûködési engedély meg-
adásával egyidejûleg az üzletet a 2.
sz. melléklet B. pontja szerint veze-
tett nyilvántartásba veszi. A jegyzõ
által vezetett nyilvántartás nyilvá-
nos, a jegyzõ a nyilvántartást az ön-
kormányzat honlapján közzéteszi.

A 29.§.(4) alapján az e rendelet
hatályba lépését megelõzõen az üz-
letek mûködésének rendjérõl, vala-
mint az egyes üzlet nélkül folytat-
ható kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeirõl szóló
133/2007.(VI:13.) Korm. rendelet
alapján az üzletekrõl vezetett nyil-
vántartás adatait át kell vezetni a
melléklet szerint.(nyitvatartási idõ
stb.)

A fenti nyilvántartás naprakész,
pontos vezetéséhez felhívja a keres-
kedõk figyelmét, hogy az üzletük
nyitvatartási idejét a Polgármesteri
Hivatalban (fsz. 10. szoba), vagy a
god varoshaza.hu e-mail címre
2009. decedmber 10-ig jelentsék
be.

Dr.Szinay József 
jegyzõ

FELHÍVÁS!

Önkéntes napok a Szakáts-kertben

A Piarista Szakiskola mintegy egy-
hektáros, változatos domborzatú,
szinte erdõs telke három idõszakból
eredõen, kissé kaotikusan épült be. A
XX. század elsõ felében a Wigner villa,
a 60-as években a lapos tetõs - földsz-
intes konyha - étterem és MHSZ
klubépület, végül 1990-es években a
háromszintes piarista épület és mûhe-
lyek sora épült meg. Ebben a ren-
dezetlenségben kell építészeti rendet
teremteni úgy, hogy a beépítés aránya
ne növekedjék, a zöldfelület ne
csökkenjen, és létrejöjjön egy XXI.
századi szakiskola korszerû együttese
tantermekkel, mûhelyekkel, tor-
nateremmel, irodákkal, rendházzal,
kápolnával. Fontos befolyásoló
tényezõ a felszín alatti intenzív
vízáramlás, melynek jelenléte szük-
ségessé teszi az iskolaépület elbon-
tását. 

- Alapvetõ építészeti elv volt a
szabad területek, udvarok elhelyezése,
illetve az épületek tájolásakor, hogy a
fejlesztés befejeztével a Jávorka Sándor
utcai oldalon kialakuljon egy csendes
zóna, lakó- és pihenõkertekkel, míg a
zajos mûhelyfunkciókat jellemzõen az
épületek belsõ tereibe, illetve a rak-
tározást, anyagszállítást a mûhe-
lyekhez kapcsolódó, északi telekhatár
mentén megépített mûhelyudvarokba
szorítottuk – mondta el Radnóczi
László építész. 

A törekvésekkel a szakbizottságok
egyetértettek, ám a gyalogos bejáró
legújabb tervét, mely szerint a villa
mellett húzódó utcafronton a rézsûbe
hasítsanak akadálymentes bejáratot –
elutasították, s a bejárat áttervezését
javasolták.

Igazításra szorul a Piarista Szakiskola terve

Természetvédelmi hatósági határo-
zat is született a megszüntetés
szükségességérõl, mert a pálya ki-
alakítása és használata természet-
károsító és balesetveszélyes. A Duna
partján, a Feneketlen tó és a Bioló-
giai állomás alatt elterülõ részen he-
lyezkedik el, ami nehezen megköze-
líthetõ, baleset esetén mentõ nem
tud lemenni. Az önkormányzat se
nem engedheti, sem felelõsséget
nem vállalhat az ott folytatott tevé-
kenységért. Sajnos egyéb probléma
is akad: A rendõrség õsszel lefülelt

egy mobiltolvaj tinibandát, akiknek
a keveredése a sportos gyermekek-
kel egyáltalán nem kívánatos.  A bi-
zottság több tagjának és a jelenlévõ
közterület felügyelõnek is egyönte-
tû javaslata volt egy olyan területet
találni, ahol saját felelõsségre kiala-
kíthatnának és használhatnának ke-
rékpárpályát az ezt igénylõk.
November közepén az önkormány-
zat felkérésére a piarista szakiskola
diákjai elvégezték a bontási és te-
reprendezési munkákat.

G. K.

Felszámolják a bmx pályát

Ország Tibor atya (balról), 
és mellette Bethlen Farkas
is segítettek az építkezésen 
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A Társadalmi Megúju-
lás Operatív Program Köz-
oktatási Koncepciójának
eleme a kompetencia alapú
oktatás elterjedésének tá-
mogatása, újszerû megol-
dások kidolgozásával, a
fenntartók közötti esély-
egyenlõség megteremtésé-
vel valamint a sajátos neve-
lési igényû és a halmozot-
tan hátrányos helyzetû ta-
nulók integrálásával. E cél-
ból pályázatot írtak ki, me-
lyen Göd innovációs intéz-
ményei 74 millió forintot
nyertek. Az egy éves prog-
ram nyitónapjára novem-
ber 2-án a Nemeskéri Kúri-
án került sor. Markó József

köszöntötte a másfélszáz
pedagógust. 

– Arra kérek mindenkit,
hogy a nehézségek, a vár-
ható sok plusz feladat elle-
nére, használjuk fel a leg-
okosabban ezt az elnyert
összeget, a ránk bízott ifjú-
ság fejlõdésének érdeké-
ben- mondta a polgármes-
ter. 

Az óvoda pedagógusok,
tanítók és tanárok több
elõadást is meghallgattak a
nap folyamán, miközben a
diákok az így meghossza-
bodott õszi szünetet élvez-
ték, a kisgyermekeknek pe-
dig felügyeletet biztosítot-
tak az óvodákban. 

- Az elkövetkezõ év folya-
mán még sok alkalommal
kerül sor továbbképzésre,
mentorálást, szaktanács-
adást lehet igénybe venni,
a pályázat biztosít fedeze-
tet a taneszközökre, helyet-

tesítési díjakra, és a helyi
programok kidolgozásának
finanszírozására- mondta
el Valló Péter intézményi
folyamat szaktanácsadó.

74 millió forint Göd
innovációs ntézményeinek

Az egészségnevelési hó-
napban (novemberben) a
Németh László Általános
Iskola természettudomá-
nyi munkaközössége
„Egészséges életmód”
címmel egy hetes prog-
ramsorozatot szervez. A
november harmadik heté-
re tervezett program so-
rán az egészséges táplál-
kozásra, életvitelre kíván-
juk felhívni tanulóink fi-
gyelmét. A projekt alkal-
mával sportversenyeken,
egészségmegõrzéssel kap-
csolatos vetélkedõkön
mérethetik össze tudásu-
kat a diákok, de részt ve-
hetnek számos érdekes és
hasznos elõadáson a
drogprevencióról, a do-
hányzás káros hatásairól,

az egészséges táplálko-
zásról, élelmiszeradalé-
kokról vagy akár a szép-
ségápolásról. Hogy való-

ban hiteles forrásból sze-
rezzék meg az egészséges
életmódról szóló informá-
ciókat a tanulók, meghí-

vott vendégeink között
van belgyógyász, fogor-
vos, iskolaorvos, védõnõ,
rendõr alezredes és koz-

metikus egyaránt. A szak-
embereken túl a „Kiselõ-
adók versenyén” a gyer-
mekek is bizonyíthatják

tájékozottságukat. A pro-
jekt szervezésébe a szülõk
is aktívan bekapcsolód-
nak, és terveik szerint „vi-
taminportájukon” egy hé-
tig egészséges ételekkel
fogják várni a tanulókat. A
programsorozat megvaló-
sítása nem kis feladat,
ezért minden napra más-
más osztály vállalta magá-
ra a teendõket. Az osztá-
lyok mindemellett egész
héten gyûjtik a pontokat,
s egy hét elteltével az elsõ
három legjobban teljesítõ
osztályt jutalmazzuk.

Jelenleg még tart a
programok szervezése,
ezért várjuk e nemes kez-
deményezéshez azok se-
gítségét, akik valamilyen
formában támogatni tud-
nak minket.

Bereginé A.Csilla
mk.vezetõ

Németh László Általános Iskola

Az egészség jegyében

A tantestületek nagy számmal 
vettek részt a nyitó találkozón

A gyõztes csapat

A KMOP-2009-5.2.1/B
”Funkcióbõvítõ rehabilitá-
ció” Pest megyei település-
központok fejlesztése – In-
tegrált településfejlesztés
Pest megyében – pályáza-
ton, hosszas mérlegelés
után nem indul a város. A
2007-ben hasonló, ám sok-
kal kedvezõbb tartalommal

kiírt pályázaton nem járt si-
kerrel a város, a jelenlegi
második kör pedig nem
gazdaságos. Olyan követel-
mények vannak benne,
mint például hat köz- és
nyolc gazdasági funkciót
kell egy területen elhelyez-
ni, csökkentették a megva-
lósításra szánt idõt 18 hó-

napra, felújítást kisebb
arányban támogatnak új
építéshez képest, két alköz-
pontra nem alkalmazható.
Ezek nem teszik alkalmassá
a felhasználást. A helyi vé-
delem alatt álló Kincsem
épület rossz állapota azon-
ban cselekvést sürget, ezért
a bizottságok határozati ja-

vaslatukban egy országos
hasznosítási pályázat kiírá-
sát fogalmazták meg. E té-
mához kapcsolódva a Vá-
rosfejlesztési Bizottság tag-
jai megszavazták, hogy in-
duljon vizsgálat a 2007-es
pályázat elvesztésének fele-
lõseirõl.

G. K.

Kincsem:

Országos pályázat kiírása a hasznosításra
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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 

12 éve költöztünk Gödre. Azóta min-
den télen tapasztalom, hogy amint
bejön a rossz idõ, a korai sötétedés,
meglehetõsen szép számmal lehet
látni az utcákon nagy testû kóbor ku-
tyákat. Nem tudom, ezek hol vannak
nyáron, de abban biztos vagyok,
hogy a legtöbbnek gazdája van. Olyat
is hallottam már, hogy a gazda kifeje-
zetten büszke volt rá, hogy ugyan
gyakran elkóborol a kutyája, de min-
dig megtalálja a haza vezetõ utat.
Én, mint kisgyermekes szülõ, hogyan
engedjem közlekedni gyermekemet,
miért higgyem el, hogy az a nagy testû
kóbor kutya nem fog bántani senkit?
Ez jutott ma is eszembe, amikor a ba-
babörzén lévõ anyuka 10 év körüli
kisfiát a mûvelõdési ház elõtt megha-
rapta egy németjuhász. A kisfiú pórá-
zon vigyázott egy - gondolom - gold-
en retrieverre, amikor kutyáját és õt is
megtámadta egy kóbor német ju-
hász. Persze a felnõttek elõkerítették
a fiú anyukáját, de addigra már zoko-
gott mind a kisfiú, mind a jelenet ta-
núja, egy 4 év körüli kislány.
Miután õk elmentek, a kóbor kutya
maradt, ott õrizte a mûvelõdési ház
bejáratát, nem mertünk kiengedni
gyermeket egyedül.
Kérem, gondolkozzunk együtt, ho-
gyan lehetne ezt az áldatlan állapotot
felszámolni!

dr.N. Judit (kutyatulajdonos)

Válasz: Minden ebtulajdonos felelõs-
séggel tartozik, amennyiben ebe el-
kóborolt. Köteles mindenki az
ebtartás szabályait betartani. Kóborló
ebek észlelése esetén a gyepmester
hívható (telefonszám: 20/464-6491,
munkaidõben pedig a 80/890-089),
aki a szükséges intézkedést megteszi.

Dr. Szinay József jegyzõ

A gödi strandon megszoktuk, hogy a
tél közeledtével a meleg vizû meden-
cében fürödhetünk, áztathatjuk be-
teg tagjainkat. Most teljes a csõd. A
medencét hosszú hetek óta nem le-
het használni, és ahogy nézem, re-
ményünk sem lehet, hogy a télen
még élvezzük a termálvizünket. Mon-
danának valamit az illetékesek, mi
várható ebben az ügyben?

K. Péter

Válasz: Sajnálatos módon a meleg vi-
zû medencét mûszaki okok miatt kel-
lett bezárnunk, melynek kijavítása fo-
lyamatban van. Elõreláthatólag
2009. november végén a medence is-
mételten üzemeltethetõ.

Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató

Felsõgödön a vasútállomáson a ke-
rékpártároló mögött a Vasút utca
mentén esõben hatalmas tó keletke-
zik. A közlekedés szinte lehetetlen. Az
önkormányzat az aszfaltos parkoló
után szakszerûen egy árkot ásott,
kulékõvel feltöltötte, és utána földdel
betemette az árkot. Azon a részen
egyszer sem áll meg a víz nagy esõ
esetén. A kerékpártároló mögötti
szakaszon nem lehetne ugyanezt
megtenni?

V. Istvánné

Válasz: A kerékpártároló mögötti
szakaszon is hasonló módon lett ki-
alakítva az árok, mint a többi részen.
Itt a szilárd burkolatú parkolóról lefo-
lyó nagy mennyiségû víz okozza a je-
lenséget. Tervezés alatt áll a terület
csapadékvíz-rendezése, melynek
megvalósítására a tervek, engedélyek
elkészülte után kerül sor. 

Szegedi Sándor alpolgármester

A település elhanyagolt részén élek.
Ezt annak köszönhetem, hogy a fel-
sõgödi focipálya a szomszédom.
Nincs, aki lekaszálja, nincs, aki az
idõnként összegyûjtött szemetet el-
szállítsa.
Nincs kihelyezett kuka. A közmunká-
sok (biztos többen is kapnak ilyen el-
látást) nem szoktak arra járni. Göd
nemcsak a Duna-partból áll! Jelenleg
fúj a szél, viszi az ott hagyott palac-

kokat, csoki- és jégkrémcsomagolást.
Aki nem bírja elnézni, összeszedi, és a
saját kukájában, a saját szemétdíján
elszállíttatja. Telefonon megtudtam,
hogy “a pálya rendben tartása, a sze-
mét gyûjtése, elszállítása, szemét-
gyûjtõ kihelyezése a TESZ- nek nem
feladata.
Mindenrõl a Polgármesteri Hivatal te-
het.” Kérem, hogy a terület bérbe-
adásán (cirkusz, mutatványosok) kí-
vül a rendbentartással is foglalkozza-
nak!

K. Mihály

Válasz: Köszönjük az észrevételt. A
terület karbantartásáról a jövõben
gondoskodunk.

Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató

Szeretném megkérdezni, hogy mi
szükség volt a CBA udvarán álló év-
százados nyárfa kivágására. Ez Göd
egyik legidõsebb fája volt. Ki adott

erre engedélyt? Van a CBA áruháznak
engedélye, hogy parkolót alakítson ki
az udvarán? 

V. Dániel

Válasz: A Jávorka utcai CBA üzlet tu-
lajdonosa egy betéti társaság. A tár-
saság új tulajdonosa építésiengedély-
kérelmet nyújtott be az üzlet bõvíté-
sére, parkoló kialakítására és az udva-
ron álló hatalmas nemes nyár kivágá-
sára.
A parkoló építéséhez a tervezett for-
mában nem járult hozzá sem a 2-es
út kezelõje, sem a Nemzeti Közleke-
dési Hatóság. Göd Város Önkor-
mányzatának Környezetvédelmi Bi-
zottsága pedig határozatot hozott a
nyárfa helyi védelem alá helyezésérõl.
Az építési hatóság tájékoztatta az
építtetõt, hogy építési engedély nem
adható mindaddig, amíg a két telket,

Zavarta 
a parkoló helyét?

Jelenleg 
nem 
üzemel 
ez a 
medence
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amelyen az épület áll, össze nem von-
ja.
Mindezek után az üzlet tulajdonosa
visszavonta az engedélykérelmét, a
tervezett beruházások nagy részét
megvalósította engedély nélkül, és ki-
vágta a nyárfát. Az engedély nélküli
építési munkák közterületet is érinte-
nek, ezekhez a munkákhoz sem ren-
delkezett az önkormányzat tulajdo-
nosi hozzájárulásával.
Ezek az eljárások jogkövetkezmény-
nyel járnak, az ügyek egy részében a
Nemzeti Közlekedési Hatóság az ille-
tékes.
A kérdést az önkormányzat Környe-
zetvédelmi- és az Ügyrendi-, Jogi és
Közbiztonsági Bizottsága egyaránt
napirendre tûzte, döntésükrõl beszá-
molunk a következõ Körképben.

Bertáné Tarjányi Judit fõépítész

Az önkormányzatnak szándéka-e az
autók behajtásának megakadályozá-
sa a Gödi-szigetre?  Szándéka-e az
önkormányzatnak az oda behajtók
megbüntetése? Büntettek-e meg
már autóst vagy quadost emiatt? A
szigetre kisvíz esetén átlag heti 8-10
alkalommal hajtanak be autósok.
150.000 Ft-os büntetéssel számolva
ez heti 1,5 millió forint bevételt ered-
ményezne! Errõl a pénzrõl hiba le-
mondani.

V. Dániel

Válasz: Igen, szándékában áll, mint
azt Ön is tapasztalhatta a helyszínen.
A lejárókat elzártuk, a megfelelõ tiltó
táblákat kihelyeztük. Felkértük a
rendõrséget és a közterület-felügye-
lõket a fokozott ellenõrzésre. Ebben a
munkában Ön is részt vehet, ha a ta-
pasztalt esetekben értesíti a közterü-
let-felügyeletet, segítve ezzel a mun-
kánkat.

Kovacsik Tamás VFB elnök

A Kincsem csárda lebontásának lehe-
tõségét elkezdte kiszivárogtatni a Gö-
di Körkép nov. 12-i száma. Egyszerû-

en nem hiszem el, hogy 20 éve nem
csinált senki semmit állagmegóvásra.
Gondolom, ilyesmire is lehet pályáz-
ni. Szeretném megkérdezni ki rakta le
azt a szemetet az udvarán, ki építette
oda azt a falat. Szeretném azt is meg-
kérdezni, ki adott erre engedélyt. A
Kincsem csárda nem önkormányzati
tulajdon?

V. Dániel

Válasz: A Kincsem csárda épülete ön-
kormányzati tulajdon, a határozatlan
idejû bérleti szerzõdést az önkor-
mányzat képviselõ-testületének hatá-
rozata alapján kötötte meg a hivatal.
A szemétlerakásra természetesen en-
gedélyt nem adtunk. Az állagmeg-
óvás, mely magába foglalja az épület
lévõ kerítést is, a jelenlegi bérlõ vé-
gezte el az élet és vagyonbiztonság
megóvása érdekében. Az épület
hasznosítására önkormányzatunk
2009. november 25-i testületi ülésén
hozott határozatot. Amennyiben ki-
mondottan az épület felújítására pá-
lyázati lehetõségünk nyílik, élni fo-
gunk vele.

Szegedi Sándor alpolgármester

Városközpontot nem utólag szoktak
építeni a városba, hanem elõtte ke-
letkezik. Tõlünk 5 perc a vonat, 2 a
busz, 2 a bolt, 1 az iskola, szomszéd-
ban van az óvoda, szemben a temp-
lom, két sarokra másik kettõ, 500
méteres körben 3 kocsma van, posta,
cukrászda, 7 perc gyalog az önkor-
mányzat, 3 a mûvelõdési ház! Mi ez,
ha nem városközpont?

V. Dániel

Válasz: Mint az ismeretes, Göd 1971-
ben alakult Alsógöd és Felsõgöd köz-
ségekbõl. Akkoriban mindkét telepü-
lés rendelkezett kialakult központtal.
Ezt a kétpólusosságot mind a mai na-
pig nem sikerült teljesen megszüntet-
ni. Mind a városszerkezetben, mind
a közlekedési-, mind az intézményhá-
lózatban érzõdik még. (2 iskola, 2 or-
vosi rendelõ, 2 óvoda, 2 posta, 2 fo-
cipálya, 2 templom, 2 mûvház, 2 Du-
na-parti pihenõ övezet, stb.) Az Ön
által leírt terület a hajdani alsógödi
központ, amelynek intézményhálóza-
tából csak az önkormányzat “közös”.
A legsúlyosabb gond az úthálózattal
van, kevés az olyan intézmény, ame-
lyik Alsó- és Felsõgödrõl egy-
aránt könnyen megközelíthetõ. Ez
alól kivétel csupán a termálfürdõ, és -

ha megépül- a középsõ állomással
szembeni új “Fácán” óvoda lesz. A
város fejlõdésének olyan irányt cél-
szerû szabni, hogy az új beruházáso-
kat a város minden lakója a sajátjá-
nak érezhesse.

Bertáné Tarjányi Judit fõépítész

Nemrégiben vettük csak észre, hogy
a Bozóky téri körforgalom és szûkebb
környéke új aszfaltréteget kapott. Ez
felettébb örvendetes. Azonban a ró-
mai katolikus templomot övezõ vízel-
vezetõ árok feletti összekötõ betonla-
pokra sajnos már nem futotta egy-
egy talicska aszfalt, így aki kézikocsi-
val, netán babakocsival szeretne ott
átevickélni, és nincs túl jó erõben,
eléggé össze kell szedje magát. Sze-
rintem ez amolyan üröm az öröm-
ben. Eléggé szembeszökõ a dolog,
különösebben nem is kell keresni a

hibát. Persze lehet, hogy még nem
jutott odáig a rendezés, hogy erre sor
kerüljön, de ezt lehetett volna (szó
szerint) elsõ körben orvosolni többek
(kismamák, nyugdíjasok, mozgáskor-
látozottak, bárki) örömére. 

Tisztelettel, R. Róbert

Válasz: Igazat adok Önnek, hogy
„üröm az örömben”, de nem futotta
a templom körüli kis hidacskákra az
aszfaltból.
Kértük a vállalkozót, de miután az
Ady E. úton az ABC elõtt  a gyalogos
átkelõhely elõtti mélyedésbe letette a
maradék aszfaltját - grátisz -, már
nem tudta kérésünket teljesíteni.
Kérem, higgye el, hogy mi is szeret-
tünk volna elsõ körben több örömöt
szerezni a lakosoknak, de mivel Krisz-
tus urunk koporsóját sem õrizték in-
gyen, így ezt a kivitelezõ cégtõl sem
várhattuk el!
A 9. körzet majd egyéves támogatá-
sát vitte el az aszfaltozás, és csak
megköszönni tudom Markó József
polgármesternek és Pintér György
képviselõnek a kiegészítõ anyagi tá-
mogatásukat, mely által megvalósul-
hatott az út felújítása.   

Dr. Bognár László

észrevételezik

Honnan ez a sok szemét?

Új aszfaltburkolat a Bozóky téren
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhunyt:

Sallai Péter 80 éves
Balázs Istvánné sz. Mihály Mária 95 éves
Tõkés László 34 éves
Nagy József Miklós 74 éves
Nagy András Károly 63 éves
Almási Lászlóné sz. Perencsik Mária 57 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:

Bánsági Antónia Cserfai Richárd
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.

Kevesebbek lettünk újra.
Elment közülünk egy tör-
ténelmi tanú, egy résztve-

võ, egy hõs. Nagy Ferenc
volt az az ember, aki tud-
ta, mi a dolga, kötelessé-
ge. 

Akkor is tudta, ez a ha-
zája, amikor idegen ba-
kancsok taposták a ma-
gyar földet. 1956-ban ezt

a hazát próbálta védeni,
óvni. Amikor kellett, fegy-
vert fogott, és kitartott a
végsõkig. Az utolsó pilla-
natig kiállt, és segítette
szabadságharcos társait.

10 esztendõt kellett fi-
zetnie hazaszeretetéért
Kádár börtöneiben. Meg-
szenvedett e hazáért.

Kedves Barátunk! Helye-
sen cselekedtél, amiért
hálásak a ma még élõk,
nehéz idõkre emlékezõk. 

Búcsúzom Tõled Teleki
Pál gróf néhány sorával:

„A mi feladatunk ezek-
ben a rettenetes idõkben
a világgal szemben az,
hogy megtartsunk egy
nemzetet a világnak!”

Isten legyen Veled, ba-
rátunk, mostani, hosszú
utadon.

Kovacsik Tamás

Mementó!

F e l h í v á s
A keddi, szerdai napokra reggeli vérvételre 

szakképzett ápolónõt felveszünk.
Jelentkezni lehet: Településellátó Szervezet Munkaügy,

Krecsiné kolléganõnél az 530-608 telefonszámon.

Köszönetemet fejezem ki
a Dunakanyar Polgárõr-
ségnek.

Szeptemberig nem is
tudtam róla, hogy Gödön
mûködik polgárõrség.

Az iskolakezdéskor meg-
lepõdve tapasztaltam,
hogy a Németh László isko-
lánál egyenruhás emberek
segítik a gyerekek átkelését
a zebránál. Nem figyeltem
oda az elsõ pár hétben, kik

is õk. Pedig olvastam a há-
tukon a feliratot.

Bár nem nagyon beszél-
tem szülõtársaimmal, de
gondolom, egyetértenek
velem, ha mindannyiunk
nevében köszönetet mon-
dok az polgárõrök áldoza-
tos munkájáért. 

KÖSZÖNJÜK.
Tisztelettel:

Hajnalné 
Devecseri Tünde

Köszönet-nyilvánítás

November 24-én nagy
meglepetés érte a gödi
idõseket, a busz reggel vá-
ratlanul a Vasvári utca felé
fordult Dunakeszi helyett.
A június óta a szomszéd
város vendégszeretetét él-
vezõ szépkorúakat a gyö-
nyörûen felújított, prakti-
kusan és akadálymentesen
átépített klubház várta. Az
ünnepi alkalomra mûsort
is szerveztek, szavalatok,
gitármuzsika, énekszó töl-
tötte be a tereket és a lel-
keket az elsõ napon. Dr.
Bognár László köszöntötte
az egybegyûlteket, Lenkei
György köszönte meg az
Alapszolgáltatási Központ
munkatársainak áldozatos
tevékenységét. A Szociális
Bizottság nevében vala-
mennyi klubtagnak egy kis
borítékkal – ahogy õ fo-
galmazott: gyakorlati se-
gítséggel gratulált az Idõ-
sek Napja alkalmából, s
köszöntötte a két korelnö-
köt: a 92 éves Németh

Józsefné Kati nénit s a 85
esztendõs Tóth Mihály bá-
csit. – Az Önkormányzat
és a Polgármesteri Hivatal,
a TESZ munkatársainak, a
kivitelezõ cégnek és köz-
vetlen kollégáimnak sze-
retnék köszönetet monda-
ni az elmúlt hónapok ösz-
szefogásáért – fogalma-
zott Mikó Istvánné, az
Alapszolgáltatási Központ
vezetõje. Hozzátette: - A
projekt nincs lezárva, de-
cemberben érkezik még a
szintén a pályázati ösz-
szegbõl finanszírozott új,
korszerû berendezés, mely
még otthonosabbá teszi
az ittlétet idõseink számá-
ra, s új szolgáltatások be-
vezetését teszi lehetõvé a
közeljövõben. Az önkor-
mányzat bizottságai pedig
saját keretükbõl hozzájá-
rultak, hogy kerítést épít-
sünk és rendezzük a ker-
tet- így szép tavasz elé né-
zünk.

V. Pálfai Kinga

Újra megnyitott 
az Idõsek Klubja
Meglepõdtek a nyugdíjasok, hogy minden 
milyen szép

Önkormányzati hírek
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Bál van: idén a tizenhar-
madik a Huzella Iskolában.
Nem lehet erre ráunni? -
kérdezhetik. Nem, mert
minden bálunk a szándé-
kosság és a véletlen sze-
rencsés elegyébõl alakuló
„önálló jellegzetességgel
bír”, egyedi és utánozha-
tatlan.

A szervezõk rendíthetet-
len ügybuzgalommal,
kedvvel és kitartással dol-
goztak gyermekeik iskolá-
jáért. A pedagógusokkal
vállvetve végezték a szer-
vezést, melyért külön kö-
szönet illeti Érdi-Krausz
Zsuzsannát, szülõi közös-
ségünk elnökét. 

Amikor beléptem a tor-
nacsarnokba, jó darabig
csak álltam és ámultam. A
Németh Györgyi és Székely
Csilla anyukák vezetésével

dolgozó szülõk keze mun-
kája nyomán olyan pompa
kerekedett tornacsarno-
kunkban, amilyenre még
nem volt példa. Hasonlót
én magam nem láttam
még életemben.

Belovai Csaba a Zwack
cég és saját gyermekei
képviseletében koktélbárt
(mixerestül) hozott esté-
lyünkre, melynek teljes be-
vételét az iskolának ado-
mányozta. Nógrádi Ger-
gely író és apuka vagy –
nézõpontunkból helye-
sebb sorrendben – apuka
és író százezer forint érték-
ben ajándékozott könyvet
részben a könyvtárnak,
részben jutalomként verse-
nyeinkre. A 2. C osztályból
egy család házimozi rend-
szerrel lepte meg a tombo-
latárgyakra vadászó peda-

gógusokat, akik fel sem
eszmélhettek elsõ megle-
petésükbõl, mert Kupi Ro-
land szülei két éjszakás fit-
tnes-wellness hétvégét
ajándékoztak egy ötcsilla-
gos szállodában „tombola-
tárgyként”. Az UNIOTEN-
DER EUROPA Kft százezer
forintos támogatást utalt
alapítványunknak.

Kiss Bálintné pedagógus
kollégánk férjével, lányával

létrehozta, feltöltötte, mû-
ködtette a büfét hajnalig.
A bevételt, mint már az el-
múlt években is, az iskolá-
nak ajánlották fel.

Köszönjük nekik és a bá-
lért névtelenül sokat dol-
gozó szülõknek és pedagó-
gusoknak, hogy tizenhar-
madik bálunk a legjobb
13. volt.

Horváth Ferenc
(báli írnok)

A tizenharmadik

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
2009. december 18-án, pénteken 19 órakor

a  gödi József Attila Mûvelõdési Házban

Sumina Annamária felépüléséért, 
akit baleset ért az Oázis Lakóparkban.

A koncerten neves helyi 
és környékbeli mûvészek lépnek fel.

Adományaikat az alábbi számlaszámra 
várjuk: 64700069-41000375
József Attila Mûvelõdési Ház

2131, Göd, Pesti út 72. 27/532-160
jamh@jamh.hu • www.jamh.hu

- December 15-én ked-
den rendezzük meg a nép-
tánc szakos tanulók ha-
gyományos Nép-
tánckarácsonáta. Az elõ-
adás ezúttal a Váci Ma-
dách Imre Mûvelõdési Köz-
pont színháztermében lesz
17.30 órai kezdettel.

- December 16-án ren-
dezzük meg hagyományos
karácsonyi hangverse-
nyünket 18.00 órai kez-
dettel a felsõgödi római
katolikus templomban. A
mûsoron fellépnek isko-
lánk zenekarai, kamara-

együttesei, tanulói, taná-
rai. 

- December 17-én dél-
után tartjuk iskolánk dísz-
termében az immár ha-
gyománnyá vált „Angyali
délutánt”. Itt a képzõ- és
iparmûvészeti tagozatra
járó tanulóink adventi kiál-
lítása látható, és az érdek-
lõdõ gyerekek kézmûves
ajándékokat is készíthet-
nek.

Rendezvényeink mind-
egyike ingyenes, szeretet-
tel várunk minden érdeklõ-
dõt!

Mûvészetoktatási hírek

Baráti ajánlással –
Benkõ Viktor festõmûvész
egykori kolléga révén ke-
rültek Lengyel Rita képei a
gödi galériába. Néha lá-
tatlanul is kerülnek ide al-
kotások. Elég egy szemé-
lyes találkozás, egy gon-
dolat, ami találkozik, ez

ebben az esetben  így volt
– mutatta be kiállítóját M.
Gyõrffy Anikó. Az éppen
születésnapját ünneplõ
grafikusmûvész tárlatát
Vadász Judit újságíró nyi-
totta meg: - Elengedés. Ez
a fogalom olyan sokfélét
jelenthet. Lehet fájdal-
mas, örömteli, elvesztett
társ, felcseperedett gyer-

mek, megélt vagy kiha-
gyott álmok, vágyak, ko-
rok. A lélek megszabadul
a korábbi kötöttségek
alól, kiviláglik az emberi
élet törékeny volta a kiszá-
míthatatlan isteni akarat
tükrében. S kiderül: min-
den vég egyben kezdet is,
s csak egy kezdet van: a
Szeretet. Ez a kétezer éves
terv, csak ez számít. Ne-
kem ezt súgták meg Rita
képei, amikor egy idõre
bezárkóztam közéjük –
mondta. Lengyel Rita
több évtizede tanít: a Dési
Huber Képzõmûvészeti
Körben, a Dunakanyar Er-
dei Iskolában, szentend-
rei, majd visegrádi iskolák-
ban. Vallja, hogy a gyer-
mekrajzok ihletik a színes
tusrajzokra, festmények-
re, melyeken az érzelmek
még inkább közvetíthe-
tõk. Fõmûve a varsányi ró-
mai katolikus templom
kazettás mennyezetének
kifestése. A mûvésznõ ki-
állítása Gödön egész de-
cemberben látható lesz.

V. Pálfai Kinga

Elengedés – Lengyel Rita
grafikái az Olajfában

Teltház a Huzella bálon

Kultúra
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Olajfestményeket és vászonra
nyomtatott digitális képeket hoz-
tam a tárlatra - árulta el Sipos Fe-
renc a Gödi Körkép olvasóinak. - A
sakktábla alapokra sokféle, szá-
momra fontos üzenetet hordozó
tárgyat helyeztem el – az élet játsz-
máit. A telefon központi szerepet
kap ezen a kiállításon, de csak any-
nyira, mint a valóságban. A készülék
hozhat jó hírt is, mely szárnyakat
ad, de borzasztót is, amely letör,
mellbe vág.  Az ajtók, melyek egy
korábbi kiállításra készültek soro-
zatban, egy apró perspektivikus hi-
bát hordoznak, melynek célja, hogy
ne lehessen megítélni, hogy épp kí-
vül vagy belül állunk. Sokszor a jó és
a rossz éles határa elmosódik, s még
saját magunk sem tudjuk megítélni,

hol állunk, melyik oldalon. Szá-
momra a hit nagyon fontos, amely
nélkül nem képzelhetõ el az élet,
még akkor sem, ha az erkölcsünk,
az értékrendünk gátol abban,
amelyben másokat a gátlástalansá-
guk segít. Talán emiatt a kettõsség
miatt érzõdik némi szomorúság az
egyébként meleg színekben sütké-
rezõ képeimrõl. A festõ egy különle-
ges írásjelekbõl összeállított, a ma-
gyar ábécé betûinek megfelelõ
rendszerben elhelyezett jelekkel fel-
iratozta számos alkotását, ezáltal új
kontextusba helyezte õket. Minden-
napjaink gondolatai egy másvalaki
ecsetjébõl - ez látható november
13-tól a József Attila Mûvelõdési
Házban.

V. P. K.

Merengés, játszma – Sipos Ferenc kiállítása
Elgondolkodtatóak, megmosolyogtatóak, csodálkozást keltõek, játékosak, humorosak és
melankolikusak a képek, akár az élet maga, ahogy az alkotójuk mondta

A 2009-es év a költészetben
Ady éve is, ennek tiszteletére
Vészi Mária Németh László-
díjas magyar-történelem
szakos tanárnõ tartott rend-
kívüli irodalomórát volt diák-
jai közremûködésével a
Dunapart Nyaralóházak szín-
háztermében. A tanárnõ ver-
sein át mutatta be a szere-
lem és a politika költõjének
tartott Adyt. A megzenésítve
vagy prózában elõadott  köl-
teményeket a fiatalok éne-
kelték, szavalták. A színpadi
mûsort a Németh László is-
kolából Frei Balázs fuvolajá-
téka, Medgyes Béláné Erzsi-

ke és Lengyel György szava-
latai valamint a Búzaszem is-
kola tanulói: Dudinszky
Zsombor kecskeduda zenéje,
a második és negyedik osz-
tályos gyerekek Galga-menti
játékfûzése, majd a Felsõgö-
di Munkásdalkör Surán Sán-
dor vezényelte hangverse-
nye tette emlékezetessé. A
rendezvényen megjelent
Markó József polgármester
úr is. A Baráti Kör büszkén
nyugtázhatta, hogy prog-
ramjuk nagy érdeklõdést vál-
tott ki, hiszen a terem zsúfo-
lásig megtelt.

V. Pálfai Kinga

Ady Endrére emlékeztünk
A Gödi Keresztény Konzervatív Baráti Kör az Erdély Barátainak Váci Egyesülete és a gödi önkor-
mányzat támogatásával megrendezte idei, harmadik kulturális programját

A hagyományos novemberi mulatságon
a közelgõ ünnepekre gondolva kezdenek
gyûjtésbe a klubtagok, hogy a TOPhÁZ
Otthon lakóit decemberben meglephes-
sék a jó szándékú emberek adományai-
ból. - A  mûsort Pelczéder Zsuzsanna ta-
nítványai, a Grease TSE tagjai, Dézsi
Yvett Divattánciskolás növendékei, a Mi-
ami TSE latin táncosai adták: Színes, di-
namikus mûsorukkal kápráztatták el a
gyerekek a vendégeket. A jó hangulat-

hoz hozzájárult Kiss József fóti nótaéne-
kes is – mondta el Frei Lászlóné klubve-
zetõ, akinek meghívására részt vett az
eseményen Markó József polgármester
és Lenkei György, a Szociális Bizottság el-
nöke.
Frei Lászlóné szeretné utólag is kifejezni
köszönetét a Napos Oldal Nyugdíjas
Klubnak az Idõsek Világnapja rendezvé-
nyen való föllépésükért.

V. P. K.

Vöröskeresztes jótékonysági bál
November hetedikén családias hangulatban, jó zene és finom vacsora mellett mulattak a vendé-
gek a Vöröskeresztesek Klubjának helyi szervezete által rendezett bálon

Sipos Ferenc kiállításának 
megnyitóján

A fiatalok mûsoraikkal 
rendszeresen vendégek
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Kányádi Sándor. Az idén
nyolcvanadik életévét már
betöltött erdélyi – határtalan
magyar alkotó évente száz
alkalommal találkozik kö-
zönségével. Iskolákba, mû-
velõdési házakba, könyvtá-
rakba megy el, bejárva a tör-
ténelmi Magyarország tele-
püléseit. Advent idején Kár-
pátalja az úticélja. Az a derû,
nyugalom, optimizmus, ami
belõle árad, Gödön is két-
száz fõ feletti, ahogy Õ fo-
galmazta: karon ülõtõl bot-
ra-támaszkodó korúakat fel-
ölelõ hallgatóságot fogott
meg a Nemeskéri Kúria pipá-
zójában. Olyan sokan jöttek
el, hogy ülõhely a hallgató-

ság csak háromnegyedének
jutott. A kötetlen hangvételû
beszélgetés közben elhang-
zottak versek, gyermek-sza-
valatok, elbeszélések és élet-
bölcsességek. Sándor bácsi
egy kérdésre azt mondta, õ
nem szavakkal üzen, inkább
tettekkel igyekszik példát
mutatni. Az utókornak pe-
dig azt kívánja, legyenek
egymással elfogadóbbak,
összetartóbbak, éljenek ná-
lunk boldogabban, s ha meg
akarják õrizni magyarságu-
kat - s mindenki magyar, ki
belülrõl annak vallja magát,-
akkor igyekezzenek minõsé-
gi emberekké válni.

V. P. K.

Szolgálni, elfogadni,
minõségi emberré válni
Azt, hogy ki költõ valójában, majd az utó-
kor fogja eldönteni. Ha majd az itt ülõk
dédunokája is azt mondja, ezeket a verse-
ket érdemes elolvasni, akkor mondhatják
Önök el, hogy 2009. november 20-án egy
költõvel találkoztak – kezdte író-olvasó ta-
lálkozóját 

A Karácsony Sándor
Waldorf Óvodában egy
egész hetet áldoztak a
Márton-napi szokások
megismerésére, az ünnepi
felvonulás, közös játék
elõkészítésére. 

- A gyerekek festménye-
ibõl szülõi esten készültek
el a lámpások, majd az
egyik délután sötétedés-
kor összegyûltek a csalá-
dok az óvoda kertjében
venni – mesélte el Marczi-
ka Judit szülõ. - Az
óvónénik a közös lángból

meggyújtották a lámpáso-
kat, továbbá minden gye-
rek kapott a nyakába egy
süteménymanót, hogy
“ne féljen a sötétben”. El-
indultunk a kiserdõbe,
énekelve, mondókázva,
ahol Márton-napi körjáté-
kokat játszottunk. Vissza-
érkezésünk után együtt
lakmároztunk az ünnep
hangulatának megfelelõ
sütõtökös, almás, diós,
mogyorós, gesztenyés há-
zi süteményekbõl. Jó alka-
lom volt ez a felnõtteknek

beszélgetni, a gyerekek-
nek pedig egy kis extra kö-
tetlen játékban részt.

A IV. században Szom-
bathely környékén szüle-
tett Mártont jólelkûsége,
felebaráti szeretete, bete-
gek és szegények iránti
részvéte, egyszerû élet-
módja miatt a katonák,
koldusok és számos mes-
terség védõszentjeként is
tisztelték.

– A gödiek értékelték,
hogy munkaszüneti napon,
ingyenesen juthatnak a la-
kóhelyükön komplett
szemvizsgálathoz- mondta
el Tóth Lászlóné klubveze-
tõ.

- Szolgáltatásaink körét
kiegészítettük: vércukor-
szint- (Kõvári Csilla) és vér-
nyomásmérés (Volenticsné
Ági, Pinczehelyi Andrea,
Hinel Réka, Kántorné
Zsóka) után vehették igény-
be a szakorvosi vizsgálatot
(dr. Kovács Angéla és dr.
Kovács Éva, Bajcsy Zsilinsz-
ky Kórház). A kartonokat
két napig Kósa Éva vezette.
Õk ezzel járultak hozzá a
szûrés sikeréhez. Köszön-
jük. A korszerû felszerelés-
nek köszönhetõen beavat-
kozás (szemcsepp) nélkül
végezték el a különféle mé-
réseket. Idén elõször volt le-
hetõség szemüveg felíratá-
sára is. Egyre több esetben
találnak az orvosok valami-
féle elváltozást, s az érintett
korosztály is egyre fiata-
labb. A térítésmentes szol-
gáltatást szponzorainknak
és a személyi jövedelemadó
1%-ának felajánlásával
minket támogatóknak kö-
szönhetõen tudjuk biztosí-

tani, melyért ezúton is sze-
retném hálámat kifejezni
munkatársaim nevében is.
Mi, a klub tagjai örömmel
szerveztük meg ezt a szûrõ-
vizsgálatot, és természete-
sen két napig mindannyian

jelen voltunk, hogy minden
rendben menjen. Fáradtan,
de jó érzéssel fejeztük be a
munkát vasárnap délután.
Éreztük a hálát a lakosság
részérõl, és megint megbi-
zonyosodtunk arról, hogy
ennek a tevékenységnek
van értelme és haszna. 1%
felajánlható a 18661538-1-
13-as számlaszámra.

V. P. K.

Ingyenes zöldhályog-szûrés –
több mint negyven esetben
találtak elváltozást
A Gödi Lions Club negyedik alkalommal
szervezett a lakosok számára szemészeti
szûrõvizsgálatot. A kétnapos akción több
mint százötvenen vettek részt

Lámpás felvonulás Szent Márton napján

A FELSÕGÖDI
MUNKÁSDALKÖR

SZERETETTEL MEGHÍVJA
ÉS VÁRJA AZ

ÉRDEKLÕDÕKET
2007. DECEMBER 20-ÁN
VASÁRNAP DU. FÉL 5-RE

A FELSÕGÖDI RÓMAI
KATOLIKUS TEMPLOMBA

HAGYOMÁNYOS
KARÁCSONYI

HANGVERSENYÉRE
KÖZREMÛKÖDIK:

A BUDAÖRSI KATAPULT
KAMARAKÓRUS,

A FELSÕGÖDI R.K. 
TEMPLOM IFJÚSÁGI

ÉNEKKARA
ÉS SZENT IMRE KÓRUSA

A BELÉPÉS DÍJTALAN 
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AIKIDO
Balkányi András
06-70-329-0291
http://aikido-god.atw.hu
Ady Klub
gyerek kezdõ
kedd, péntek 18.00-19.00 
gyerek haladó
kedd, péntek 19.00-20.00
felnõtt 
kedd, péntek 20.00-21.00 

ASZTALITENISZ
Gulyás Miklós
06-30-518-5490 
Németh László kisterem
gyerek 
csütörtök 16.30-18.00 
felnõtt 
kedd, csütörtök 19.00-21.00

EVEZÉS
Petõ Tibor
06-30-629-7886
9-17 évesek hétfõ, kedd,
csütörtök, péntek 16.00-
tól, szombat 10.00-tól

JÓGA
Sumina Erika
06-30-449-6175
Etka jóga
szerda 19.00-20.00 
Ady klub
Etka jóga
csütörtök 19.00-20.30
JAMH

Szilágyi Elemér
06-27-313-366 JAMH
Hatha jóga
kedd 17.30-19.00 
és 19.00-20.30

KAJAK-KENU
Sinkó László, 
Makrai Csaba
06-27-336-135 
http://kajakosok.hu/ 
Alsógöd, csónakház, 
Gödi SE
10-18 éves korig megbe-
szélt idõpontban

KARATE
Karakó Sándor 
(3.dan mester)
06-20-579-1851 
www.nagycsavar.hu/
karate
Huzella tornaterem
Shotokan karate kezdõ, 
6-13 év hétfõ, péntek
17.30-18.30
Shotokan karate haladó
hétfõ, péntek 18.30- 20.00,
szerda 18.00-19.30

Németh Tibor (2 kyu)
06-20-914-9367
nt3221@gmail.com
JAMH és Aphrodité Hotel
Wado-ryu gyermek 
hétfõ, szerda 17.30-18.30
Wado-ryu felnõtt
kedd 18.15-19.45

KÉZILABDA
Bagócsi Sándor
06-20-229-0040 
Balázsovits János 
Sportcsarnok Gödi SE
kezdõ alsósoknak
szerda 14.30-16.15, 
csütörtök 7.20-8.15
lány 90-95-ös korosztály
kedd, csütörtök 
17.00-18.30, 
szerda 18.30-20.00,
péntek 17.30-19.00
lány 95-96-os korosztály
kedd 17.00-18.00, 
szerda 16.30-18.30
csütörtök, péntek 16.00-
17.30

Gyimesi Judit 
06-70-318-0319
Balázsovits János 
Sportcsarnok 
nõi felnõtt hobby 
hétfõ 19.30-21.00

Tõsér Tibor
06-20-344-4712
Balázsovits János 
Sportcsarnok Gödi SE
fiú 4.-8. osztály
hétfõ 16.00-17.00, 
péntek 15.00-16.00
nõi felnõtt NBII
kedd, csütörtök 
18.30-20.00

KOSÁRLABDA
Bahor Zsolt 
Németh László Iskola
felsõs fiúk
kedd 7.20-8.05
felsõs lányok
péntek 7.20-8.05

Érdi-Krausz Zsuzsa
06-20-474 3479 
Huzella Sportcsarnok
ÖTYE 19-99 csak nõknek
csütörtök 20.00-21.00

Kollár Zalán 

06-70-661-3478 
www.godkosar.hu
godkosar@gmail.hu
Huzella Sportcsarnok 
Gödi SE
9 éves fiúk, lányok
hétfõ 16.00-17.00, 
csütörtök 17.00-18.00
Ifi 16-17 éves fiúk
kedd, szerda 20.00-21.30, 
csütörtök 19.00-20.00, 
péntek 18.45-20.00
Kadett 14-15 éves fiúk
kedd 20.00-21.30, 
szerda 18.30-20.00, 
csütörtök 18.00-19.00,
péntek 17.45-18.45

Mihály Gyula 
www.godkosar.hu
godkosar@gmail.hu 
Huzella Sportcsarnok 
Gödi SE
Gyerek 10-12 éves fiúk
kedd 17.00-18.30, 
szerda 16.00-17.15,
péntek 15.45-16.45
Serdülõ 13-14 éves fiúk
kedd 18.30-20.00, 
szerda 17.15-18.30, 
péntek 16.45-17.45

LABDARÚGÁS
Bagócsi Sándor 
0620/229 0040 
Balázsovits János 
Sportcsarnok
5.-6. osztály
szerda 15.30-16.30
7.-8. osztály
kedd 16.00-17.00

Bahor Zsolt 
Németh László Iskola
5. osztály
szerda 13.00-14.30
7. osztály
péntek 13.00-14.30

Dankó László 
Németh László Iskola
1.osztály
hétfõ 13.00-14.00, 
csütörtök 14.00-15.00
2.-3. osztály
hétfõ 14.00-15.00, 
kedd 14.30-16.00
4. osztály
kedd 13.00-14.30
ovisok
szerda 16.30-17.30

Gergely Zoltán 
06-30-695-8597 
Alsógödi focipálya 
Gödi SE
8-9-10 évesek
hétfõ, szerda, péntek
16.30-tól

Pató Gábor 
06-20-949-2848 
Alsógödi focipálya
Gödi SE
16 évesek
kedd, szerda péntek
16.30-tól

Tuza József
06-70-635-6762 
Alsógödi focipálya 
Gödi SE
19 évesek
kedd, szerda, péntek
17.30-tól
felnõtt
kedd, szerda, péntek
19.00-tól, 

Fekete Zoltán
06-20-595-5088, 
Petró János 
06-20-447-1295 
Gödi SE Öreg fiúk

Wágner Bálint 
06-30-569-9807
6-7 évesek
hétfõ, szerda 16.00-tól
Alsógödi focipálya
ovi foci óvodásoknak
kedd, péntek 16.00-17.30
Kék Duna Klub Hotel

Halmai Gábor
06-30-977-9687 
Huzella Sportcsarnok
Teremfoci
kedd, csütörtök 
16.00-17.00

Rataj András
0630/498 4526 
Balázsovits János 
Sportcsarnok 
Gödi Sirály KHE
Teremfoci felnõtt
csütörtök 20.00-21.30
Teremfoci felnõtt
vasárnap 09.00-11.00

Tar Bertalan
06-20-435-2312

Iskolai és szabadidõs sportolás
Az összeállítást Dombi Rita kezdeményezte és fogta kézbe. Köszönet neki és bará-
tainak ezért a nagy munkáért. Amennyiben tudomásuk van Gödön további sportolási

Sport
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Huzella Sportcsarnok
Alsós foci 2. oszt-tó
kedd, csütörtök 
15.00-16.00

NORDIC WALKING
Somkereki Edit
06-30-347-3109
sportgyaloglás
vasárnap 9.00-11.00

PING-PONG, 
FOCI, KOSÁR
Tar Bertalan 
06-20-435-2312
Huzella Sportcsarnok
MÉSE
csellengõknek foci, kosár
13-25 éves fiataloknak
szombat 19.30-23.00

RÖPLABDA
Kadocsa Anna
06-20-291-5891
Németh László kisterem 
CSACSA-családi röpi
szombat 18.00-20.00
Happy GÖRCS
vasárnap 18.00-20.00
KACSA- kamaszoknak
vasárnap 16.00-18.00

Oláhné Szûcs Katalin 
06-70-419-5699
Huzella Sportcsarnok
GDSE
felsõs fiú-lány
hétfõ, szerda 
14.30-16.00, 
péntek 14.00-15.30

Rataj András
0630/498 4526
Balázsovits János 
Sportcsarnok 
Gödi Sirály KHE
FRÖCS haladó röpi
szombat 19.00-21.00

Tar Bertalan
06-20-435-2312
Huzella Sportcsarnok
GDSE
Alsós röpi, fiú-lány
kedd, csütörtök 
14.00-15.00

SQUASH
Stiglincz Orsolya
06-70-592-7636 
Aphrodité Hotel

Érdeklõdni minden nap
7.00-22.00 

TÁNC
Brunner Brigitta
06-70-397-8502 JAMH
Ritmikus gimnasztika 6-9
éves lányok kedd, csütör-
tök 16.30-17.30

Czinóber Klára 
06-20-596-1920 JAMH
Néptánc ovisoknak csü-
törtök 16.00-16.45
Néptánc kisiskolásoknak
7-10 év csütörtök 16.45-
17.45
Röcögõ Néptánc csoport
nagyoknak szerda 16.00-
18.00

Dézsi Yvett 
06-30-911-6809 
Gödi Divattánc Iskola, Cif-
ra palota, ovis jazzba-lett
kezdõ péntek 17.00-18.00
Cifra palota, ovis jazzba-
lett haladó szerda 17.00-
18.00  Aphrodite Hotel
Divattánc, felsõs lányok
hétfõ 15.00-16.00 JAMH
Divattánc, 3.-4. osztályos
lányok hétfõ 16.00-17.00
JAMH
Divattánc, haladó-fellépõ
csoport hétfõ 17.00-18.00
JAMH
Jazzbalett, 1-2 oszt lányok
kedd, csütörtök 15-00-
16.00 és 16.00-17.00
Huzella tornaterem
Tánc, kondi anyukáknak
hétfõ 18.00-19.00 JAMH

Harkai Anett 
06-30-911-6809 
Gödi Divattánc Iskola
Haladó csoport szerda
16.00-18.00 Aphrodité
Hotel
Jazzbalett, felsõs lányok
csütörtök 15.00-tõl JAMH
Jazzbalett, ovis kezdõ
csop. péntek 16.00-17.00
Aphrodité Hotel
Jazzbalett, alsós lányok
péntek 17.00-18.00 Aph-
rodité Hotel

Halmi Viktória 
06-30-519-9918 

JAMH
Hip-Háp, 6-20 évesig hét-
fõ 16.30-17.30, csütörtök
18.00-19.00

Ligetiné Sághy Judit
06-20-970-6039
JAMH 
Hastánc, kezdõk csütörtök
19.00-20.30
Hastánc, haladó felnõtt
kedd, péntek 18.30-20.30

Pelczéder Zsuzsa
06-30-475-2940 
Grease TSE
Akrobatikus rock’n roll,
kezdõ hétfõ 17.30-18.30
Ady Klub
Akrobatikus rock’n roll,
haladó hétfõ, péntek
16.00-17.30 Ady Klub
Akrobatikus rock’n roll,
verseny kedd, csütörtök
15.30-17.30 Aphrodité
Hotel

TENISZ
Watzke Gábor 
06-20-941-8758 
Gödi SE

TOLLASLABDA
Szerecz Ferenc 
Balázsovits János 
Sportcsarnok
hétfõ 15.00-16.00

TORNA
Bahor Zsolt 
Németh László Iskola
Játékos gyerektorna 1.
osztályosoknak péntek
12.15-13.00

Horváth Márta 
06-30-630-5459 
Ady Klub
Alakformáló callanetics,
felnõtt hétfõ 19.00-20.00,
csütörtök 19.30-20.30

Józsáné Sipos Ildikó 
06-30-236-9692 
Huzella Tornaterem
Talajtorna ált. iskolások-
nak hétfõ 16.00-17.00

Kiss Regina 
06-30-638-9666

Aphrodite Hotel
Alakformáló, felnõtt kez-
dõ hétfõ 20.11-21.00,
szerda 19.00-20.00
Sportjóga, felnõtt kezdõ
hétfõ 19.00-20.00, szerda
20.00-21.00

Nagy-Varga Enikõ
06-30-516-9842 
JAMH
Anyuka torna hétfõ, kedd
10.00-11.00

Sántha Tímea
06-20-425-9792 
Kék Duna Klub Hotel
Vízitorna felnõtteknek
hétfõ, szerda, péntek
18.00-19.00

Somkereki Edit  
06-30-347-3109 
Németh László kisterem 
Gerinctorna preventív
szerda 19.30-20.30
Step és alakformáló light
hétfõ 19.30-20.30
Step és alakformáló hétfõ,
szerda 18.30-19.30, pén-
tek 19.00-20.30
Body Art (Aphrodite Ho-
tel) kedd, csütörtök
20.00-21.00

Varga Erika 
06-20-444-9442 
Kék Duna Klub Hotel
Aerobic, zsírégetõ hétfõ,
szerda, péntek 18.00-
19.00

ÚSZÁS
Németh Rudolf 
06-30-444-0474 
Kék Duna Klub Hotel
oktatás gyerekeknek hét-
fõ, szerda, péntek 14.00-
17.00

Virány Bori
06-30-599-2804 
Aphrodité Hotel
Babaúszás 0-3 évesig ko-
ronként hétfõ 9.00-17.30,
vasárnap 8.30-15.15

VÍZILABDA
Czakó Attila 
06-20-286-8189,
Horváth Ákos 
06-20-961-6515
www.godipolo.netau.net
GDSE
Gödi strand, 6-14 évesek-
nek hétfõtõl péntekig
18.00-20.00

Sport

lehetõségekrõl, kérem jelezzék dombi_rita@vnet.hu e-mail címen. A táblázat váro-
sunk honlapján elérhetõ a http://www.god.hu/hirdetotabla/kozerdeku/ webcímen.

i, táncolási lehetõségek Gödön 
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Sport

Anno, ’53. november 25-én a lon-
doni Wembley-stadionban Puskás,
Hidegkuti és Bozsik góljaival 6:3-ra
gyõzött a magyar válogatott az an-
golok ellen. A parádés találkozót a
sporttörténelem az évszázad mér-
kõzéseként jegyzi. Az esemény em-
lékének tisztelegve szervezte meg a
Gödi Sirály Közhasznú Egyesület a

HATHÁROM teremlabdarúgó villám-
tornát november 21-én a Balázso-
vits Sportcsarnokban. 
Eredmények: 1. KAKADU, 2. MA-
DÁCH GIMNÁZIUM, VÁC, 3. VÁC -
U45, 4. BÉTA DOGS, 5. ALFA.
A torna legjobb játékosa, egyben
gólkirálya (17 gól) Ignácz Gergõ
(KAKADU), legjobb senior játékosa
Salamon Tamás (MADÁCH), legjobb
kapusa Gyurina Péter (ALFA), leg-
jobb nõi játékosa Pese Diana (U45)
lett.
A következõ focitornát december-
ben rendezik. Érdeklõdni a
0630/498 4526-es telefonszámon,
illetve a godisiraly@invitel.hu e-mail
címen lehet.                             V. F.

Teremfoci

A „HATHÁROM”-ra emlékeztek 

Köszönet a megérdemelt kiemelkedõ
sikerért, amit véghezvittetek 2008-
2009. bajnokságban. Közönséget
(amennyi volt), szüleiteket ( az fix)
magatokat, minket, vezetõket boldog-
gá tettetek. Pató Gábor edzõ munkáját
dicséri az elért helyezés valamint a ti
tehetségetek.
Gratulálok a csapatnak:
Ravasz Zoltán, Taszosz Nikosz, Tímár
Dávid, Millin Tamás, Karacs István,
Csesznák Tamás, Dunai Dávid, Nagy
Csaba, Blaskó Bálint, Pató Ádám, Sápi
Márton, Oláh Dániel, Elek Ádám, Sápi
Pál, Ráth Kristóf, Csánki Attila, ifj.Tuza
József, Skrabán Gábor, Sporeth
Szabolcs, Katona Ferenc.

Mohai Gábor
szakosztályvezetõ

Kóczán Mór díj az 
I. helyezett 
U19-es 
labdarúgó 
csapatnak

HÓKUPA 2009. XII. 27.
Hagyományõrzõ Balázsovits Labdarúgó Kupára várunk

minden, magát idõsödõ valamint fiatalnak képzelõ férfit, 
hogy összecsapjanak a zord téli napon egymással a társaságért, 

a hangulatért, az egészségért.
Helyszín: Gödi SE. erdei labdarúgó pálya. 

Nevezés 9.00 óra. Nevezési díj még mindig 
10.000.-Ft/ csapat.

Egy tál ételre szívesen vendégünk vagy.
Regisztráció:

Tuza József létesítményfelelõsnél
Tel. 06/70-635-6762

A váci Madách Imre Gimnázium
gólöröme
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Eladó 2 szobás kert
nélküli házrész a

Alsógödön,a Nemeskéri
utcában.

Az ingatlan felújítást
igényel mert nem

lakják,de hitelképes.
Lehetõleg készpénzzel

rendelkezõk jelen-
tkezését várjuk.

Irányár: 6 millió Ft
Tel: 06-20-211-0513

ELADÓ 5000M2

SZÁNTÓ A GÖDI
SZÁHLENDER

TANYÁN.
EZ 50% TULAJDONI

HÁNYAD, 073/7
HELYRAJZI SZÁMON.
Lakóház építésére
nem alkalmas a

terület.
IRÁNYÁR: 

4 MILLIÓ FT 
TEL: 06-20-211-0513
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• Parkettás vállal hagyomá-
nyos-, szalag-, laminált padlólera-
kást, csiszolást, lakkozást, javítást.
Tel.: 06-70-505-1177

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

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

• Fakivágás! Veszélyes fák ki-
vágása alpintechnikával is, kosa-
ras daruval! Elszállítás megold-
ható. T.: 06-30-463-4070, 06-27-
337-353

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

• TALÁLJA MEG ÖN IS A PÁR-
JÁT! Dunakanyar régiójának
Cronos TÁRSKERESÕ IRODÁI Vá-
con és Dunakeszin. Tel.: 06-20-
566-5047 14 órától.

• Fodrász - gyógypedikûrös
házhoz megy kiszállási dij nélkül!
Tel.: 06-70-269-8446 Ildikó

• Háztartási gázkészülékek illet-
ve nagykonyhai gázüzemû beren-
dezések javítása-karbantartása.
Tel.: 06-70-200-6736

• Hosszú távra különálló kom-
fortos szoba konyha kiadó! 

Tel.: 06-20-966-4-966

Apróhirdetések

GÖDI IPAROS CENTRUMBAN

IRODÁK, MÛHELYEK,
RAKTÁRAK KIADÓK!

MANGALICA HÍZÓK ELADÓK!

06-30-951-3193
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SEGÍTHETEK?
Vasalást vállalok

Gödön!
06-20-357-5200

ANGOL TANÍTÁS
korrepetálás érettségire,

állásinterjúra való
felkészítést

vállalok minden szinten
Érdeklõdni: 

06-20-280-5663

60 m2 + 50 m2-es

MÛHELY
+ 200 m2 udvar
KIADÓ GÖDÖN
ipari területen

azonnali
beköltözéssel.

06-20-941-3977
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EGYEDI BÚTEGYEDI BÚTORKÉSZÍTÉS, ORKÉSZÍTÉS, 
Ingyenes helyszíni felmérés, tervezés.

Konyhabútor, fürdõszoba bútor, 
irodabútor, elõszoba szekrények!

ITAKO Kft. - Somfai Péter
Tel.: 06-20-974-3116

Továbbra is várjuk régi és új megrendelõinket!
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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

Latorczai István
06-20-321-4801

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

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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Fejtörõ

Novemberi keresztrejtvé-
nyünk megfejtése: „Ad-
venti és karácsonyi díszek
nagy választékával várom
kedves vevõimet.”
Nyerteseink: Nagy Ilona és
Vincze Dávidné. A nyere-
ményeket eljuttatjuk
Önökhöz. Gratulálunk. 
Decemberi keresztrejt-

vény feladványunk meg-
oldását, kérjük, nyílt leve-
lezõlapon juttassa el szer-
kesztõségünk címére.
2132 Göd, Pf.: 72.! 
Nyereményeink: Egy-egy
2.000.- Ft-os ajándékutal-
vány, amelyeket az Incz-
effy Patika ajánlott fel a
gyõzteseknek!

Inczeffy Patika
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