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Március idu-
sa, március
15., Magyar-
ország egyik
legszebb nap-
ja. Ez történel-
münknek egy
olyan idõsza-
ka, melyrõl ma
már mindenki
szinte ugyan-
úgy gondolko-

dik. Görgey Artúr szerepe is lassan
tisztázódik, egészen biztos nem volt
áruló. Végre valamiben egyetér-
tünk. Ez ritka alkalom. Hogy a forra-
dalom és szabadságharc tanulsága-
iból mit emelünk ki, és azt hogyan
interpretáljuk, az persze más kér-
dés.

Ebben az évben ez különösen fon-
tos, hiszen az országgyûlési válasz-
tások képviselõ-jelöltjei megpróbál-
ják a lehetõ legtöbb embert meg-
szólítani, és a márciusi dicsõ esemé-
nyekbõl meríteni. A márciusi Gödi
Körkép részben a választásról szól.
Minden egyes, választókerületünk-
ben induló jelölt megkapta a lehe-
tõséget a bemutatkozásra. Öt párt
képviselõ-jelöltje és egy független
jelölt mutatkozik be lapunk hasáb-
jain. Van tehát választási lehetõsé-
günk. Minden pártnak megvan a sa-

ját arculata, a saját gondolatvilága.
Vajon a jelölõ szervezet vagy a jelölt
maga a fontos, vagy mindkettõ? Ez
nagy kérdés. Mindnyájan ismerünk
olyan embereket, akiknek mindegy,
ki a jelölt. Ha meglátják a név mel-
lett a párt logóját, automatikusan
oda szavaznak. Talán a legkeveseb-
ben vannak azok, akik a jelölt sze-
mélyétõl teszik függõvé választásu-
kat. Olyanokat is ismerünk, akik tel-
jes egészében elfordulnak a politi-
kától, el sem mennek szavazni. A
nem szavazat is szavazat, errõl ne
feledkezzünk meg! 

Ezen a választáson, legalábbis eb-
ben a szavazókörzetben számos új
dolog történik. Egy független jelölt
is megméretteti magát. Az SZDSZ
eltûnik a palettáról. Egy olyan párt
semmisült meg, amelyik a rendszer-
váltás egyik legmarkánsabb politi-
káját hirdette meg, kommunistael-
lenességérõl volt híres. A többit már
tudjuk...

Kedves Gödiek, április 11-én dönt-
senek! Szép, derûs idõt kívánok
Önöknek erre a napra!

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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Költségvetés

Markó József és Pintér
György elõterjesztésébõl ki-
derült, az önkormányzat
2010. évi költségvetésének
bevételi és kiadási fõösszege
azonos, meghaladja a 3,6
milliárd forintot. Mindkét
elõirányzat tartalmazza a fi-
nanszírozási mûveleteket is.
A tervezésnél figyelembe kel-
lett venni a normatív támo-
gatások csökkenését, illetve
az SZJA helyben maradó ré-
szének emelkedését, mely-
nek egyenlege 52 millió fo-
rint bevételkiesést jelent
2010-ben. A sajátos mûkö-
dési bevételek 3,92 %-kal
nõttek, a 2009-ben tényle-
gesen befolyt összeggel,
1100 millió forint helyi adó-
bevétellel számoltak a költ-
ségvetés készítõi. Az elmúlt
évhez képest jelentõsen vál-
tozott a támogatási rend-
szer, mely az egyes költség-
vetési sorok között átrende-
zõdést, az állami támogatá-
sok összességét tekintve pe-
dig 9,3%-os csökkentést ho-
zott. Az elõterjesztés 21 mel-
léklete is mutatja egy csapat
hosszú munkafolyamatának
lépéseit és eredményeit, a
törekvést arra, hogy az ön-
kormányzat mûködõképes-
sége és a költségvetési
egyensúly fenntartható le-
gyen, az állampolgárokat
terhelõ helyi adók szinten
maradhassanak, megma-
radjon a likviditás, és a pályá-
zati lehetõségeket kihasznál-
ják. A költségvetés mellé
könyvvizsgálói valamint a
Pénzügyi Ellenõrzõ és Köz-
beszerzési Bizottság elnöké-
nek írásos véleményét is csa-
tolták.

Építményadó
- rendelet módosítása

A képviselõ-testület a vá-
rosvezetés korábbi szán-
dékának megfelelõen - az
Alkotmánybíróság  2010

januárjában hozott, lakó-
ingatlanok után fizetendõ
központi adót megsemmi-
sítõ döntésére tekintettel
– ez év január 1-jétõl visz-
szamenõleg módosította
a helyi rendeletét. Így a
180 m2 feletti hasznos
alapterületû lakóingatla-
nok utáni fizetendõ adó-
mértéket a 2009. évi szint-
re állította vissza. 
A rendeletmódosítás kö-
vetkeztében valamennyi
lakás, lakóépület vonatko-
zásában elmondható,
hogy a településünkön az
adómértékek 2010-ben
nem emelkedtek.

Megalakultak
a Szavazatszámláló 
Bizottságok

Magyarország országgyû-
lési választásokra készül.
A gödi 19 szavazókörbe 3-
3, két helyen 4, egy kör-
zetben pedig 5 fõs a vá-
lasztások tisztaságáért,
törvényességéért felelõs
bizottság. A póttagokat
olyan helyekre jelölték,
ahol magasabb létszámú
a lakosság. Az elõzõ évek-
tõl eltérõen az 5. körzet-
ben szavaznak azok, akik
Gödön tartózkodnak ápri-
lis 11-én, de nem itt van a
lakóhelyük.

Kistérségi beszámoló

A 2009-es évben a Társulá-
si Tanács nyolc alkalommal
ülésezett, melynek során
54 határozatot fogadott
el. A Magyar Államkincs-
tártól 19,5 millió forint
normatív mûködési támo-
gatást kapott. Ehhez érke-
zett a tagönkormányzatok
által befizetett hozzájáru-
lás több mint 22 M Ft-nyi
összege. A Társulás pályá-
zott, és a Kistérségi Köz-
mûvelõdési Kerekasztal
létrehozására és fenntar-
tására 600.000 Ft-ot nyert.

Csípõszúnyog gyérítésre
kistérségi szinten 1 millió
forintot nyertek pályáza-
ton, a rendkívüli invázió
okán azonban saját költsé-
gen pótgyérítést is meg-
rendeltek. A három tele-
pülés gyermekei számára
fejenként napi 400 Ft-tal
támogatták a nyári napkö-
zis táboroztatást, melynek
egyik helyszíne a Dunapart
Nyaralóházak volt. Támo-
gatták a Kistérségi Peda-
gógiai Napok megrende-
zését és a Magyar Vörös-
kereszt helyi szervezeteit.
A törvényi elõírásoknak
megfelelve elkészítették és
benyújtották a támogatási
összegekkel kapcsolatos
teljes körû pénzügyi és
szöveges beszámolókat,
elvárt statisztikákat az el-
lenõrzõ szervek részére.
Több tárgyalást folytattak
Vác városával a kistérségi
együttmûködésben meg-
valósítandó hétvégi és ün-
nepnapi sürgõsségi fogá-
szati ügyelet kialakításáról,
azonban a sikertelen OEP
egyeztetés miatt a megva-
lósítás még várat magára.

Gödi világörökség

A képviselõ-testület a te-
lektulajdonosok támogató
véleményének birtokában
megszavazta, hogy a
Nemzeti Örökségvédelmi
Hivatal a gödi limest világ-
örökségi címre jelölje. A
Göd-Újtelepen található
római kori határerõdítmé-
nyi romok, melyek egy
megkezdett építkezés le-
leteit tartalmazzák, teljes
mértékben megkötik a te-
lektulajdonosok kezét. Az
egykor kárpótlásként ka-
pott földekkel csak teendõ
van, haszon nincs belõlük.
A kezdeményezést azért
fogadták el az érintettek,
mert a teljes körû felmérés
során végre kezelési terv
készül a területre, így leg-

alább elmozdul a holt-
pontról azok sorsa, a kar-
bantartási, állagmegóvási
feladatokat átvállalja a ke-
zelõ, s egyes területek ta-
lán kikerülnek a védelem
alól. Minden esetre a je-
lenlegi beleegyezés még
nem kötelez senkit, a fel-
mérés után lehet a végsõ
döntést meghozni.

A közfoglalkoztatásról 

A terv elõkészítését széles
körû felmérés elõzte meg,
mely egybeveti a várható
létszámot az önkormány-
zati intézmények foglal-
koztatási igényeivel. A ma-
ximális létszámot veszi fi-
gyelembe. A feltöltések
azonban függenek az ak-
tív korúak ellátását igény-
lõk számától, életkorától,
iskolai végzettségétõl,
egészségi állapotától. A
terv emellett tartalmazza a
közfoglalkoztatás kereté-
ben ellátandó közfelada-
tokat és azok ütemezését,
valamint a finanszírozás
forrásait is. A 2009-es adat
szerint Gödnek 17355 la-
kosából az aktív korúak-
nak (16-59 éves) 37,2%-a
nem rendelkezik rendsze-
res jövedelemmel, s 10,7%
a legfeljebb általános isko-
lai végzettséggel rendelke-
zõk aránya. A regisztrált
álláskeresõk száma 326 fõ
volt, közülük 318-an merí-
tették ki ellátásukat az ille-
tékes munkaügyi központ-
nál. Õk lesznek várhatóan
az aktív korúak ellátását
igénylõk 2010-ben. Leg-
többjük (71 fõ) szakmun-
kásképzõt végzett, de van
szakközépiskolai (44),
gimnáziumi (42), fõiskolai
(20), általános iskolai (31)
technikumi (18), egyetemi
(16), szakiskolai végzettsé-
gû (5) és általános iskolai
végzettség nélküli (3) is. A
tapasztalatok szerint a re-
gisztráltak, majd a rendel-

A helyi adórendeletek módosítása és a sportfinanszírozás tisztázása után a
képviselõ-testület február 24-i ülésén elfogadta Göd Város Önkormányzatá-
nak 2010. évi költségvetését

Képviselõ-testületi ülés

Egyhangúan fogadta el a képviselõ
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kezésre állási díjat kimerí-
tõk 20-25%-a jelentkezik
az ellátásra. Kis arányban
képviselik magukat a 35 év
alattiak, akiknél általáno-
sabb a felsõfokú végzett-
ség. Az 55 év felettiek kö-
zül a jogosultak 50 %- a
kérte az ellátást, azaz je-
lentkezett közcélú mun-
kásnak. 2009-ben legtöb-
ben (23-an) egyszerre au-
gusztusban és szeptem-
berben dolgoztak ebben a
formában Gödön. Az idei
várható létszámot az elõ-
terjesztõ 80 fõben hatá-
rozta meg.

Esélyegyenlõség
a közoktatásban

Göd Önkormányzatának
mellékelni kell az óvodai
férõhely bõvítése tárgyá-
ban benyújtott pályázat-
hoz az Oktatási Minisztéri-
um közleményei és utasí-
tásai alapján frissített
„Közoktatási és esély-

egyenlõségi helyzetelem-
zés és program”-ját, me-
lyet a Kistérség 2008-ban
készített el. Ezért január-
ban intézkedtek az új, át-
dolgozott terv elkészítte-
tésérõl.

Pályázatok

A közoktatási intézmé-
nyek beruházásainak tá-
mogatására,  a KMOP
4.6.1./B pályázat megírá-
sára szerzõdéskötésre ha-
talmazta fel a polgármes-
tert a testület. A pályázat
tartalma a Rákóczi utcai
volt foglalkoztató helyén
az épület felújítása és egy
75 férõhelyes óvoda kiala-
kítása. Az engedélyezési
tervek határidõre elkészül-
tek, azokat a Tervtanács
elfogadásra javasolta. A
pályázaton elnyerhetõ
összeg 100 millió forint,
melyhez 86 millió forint
önrészt kell biztosítani. A
pályázatíró díjainak kifize-

tésére csak sikeres elbírá-
lás után kerül sor.

Göd Város Önkormányza-
ta 2009 decemberében
döntött arról, hogy a
KMOP 4.5.1.-2009 „Szoci-
ális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátá-
sok infrastrukturális fej-
lesztése” pályázaton el kí-
ván indulni. A projekt ke-
retében a Rákóczi utcai
Bölcsõde udvarán találha-
tó családsegítõ épületet
bõvítenék, ételszállító au-
tót szereznének be, és a
Vasvári utcai Idõsek Klub-
jának kertjét építenék
meg. A minden szem-
pontból legkedvezõbb
ajánlatot tevõ pályázatírót
választották ki, akinek
csak sikeres elbírálás után
fizetik ki a szerzõdés sze-
rinti díjait.

Az Egyebekben szó került
a Széchenyi Csárda bérleti
szerzõdésérõl. A januári

testületi döntés értelmé-
ben az elõzõ üzemeltetõ-
vel az önkormányzat fel-
mondta a szerzõdést, me-
lyet a másik fél tudomásul
vett. A kulcsokat átadta,
de még jelentõs tartozása
van a város részére. A
csárda új bérlõjéül a be-
jegyzés alatt álló Zöld Du-
na Kft jelentkezett, mely
gödi székhelyû, s vállalná
az üzemeltetést elsõ kör-
ben két évre, majd a
mindkét fél számára ked-
vezõ tapasztalatok után
napirendre kerülhetne a
szerzõdés meghosszabbí-
tása. A testület a szerzõ-
dés alaposabb kidolgozá-
sát kérte a Városfejlesztési
és Ügyrendi Bizottságok-
tól, majd egy rendkívüli
testületi ülés összehívását,
hogy lehetõség szerint a
közeledõ szezont már újra
nyitva várhassa a Csárda.

 testület az idei költségvetést

Tájékoztatjuk a T. Választópol-
gárokat, hogy az országgyûlési
képviselõk választására a Köz-
társasági Elnök határozata értel-
mében

az elsõ fordulóra 
2010. április 11-én 

(vasárnap), a második 
fordulóra 2010. április 25-én 

(vasárnap) kerül sor.

A város szavazóköreinek 
címe:

1 Egyéni választókerület
1. sz. szavazókör
ST.HUBERTUS ÉTTEREM KONF.
TEREM, NEMESKÉRI ÚT
11. sz. szavazókör
ÚJTELEP, ORVOSI RENDELÕ

2 Egyéni választókerület
2. sz. szavazókör 
HÁZIORVOSI RENDELÕ,
CSERFA U. 18.
15. sz. szavazókör
ST.HUBERTUS ÉTTEREM KISTE-
REM, NEMESKÉRI ÚT

3 Egyéni választókerület
3. sz. szavazókör
JÓZSEF ATTILA 
MÛVELÕDÉSI HÁZ, 
PESTI ÚT 72.

4 Egyéni választókerület
4. sz. szavazókör
KASTÉLY KÖZPONTI ÓVODA,
BÉKE ÚT 3.
17. sz. szavazókör
HUZELLA TIVADAR 
ÁLT. ISK.,
PETÕFI U. 48.

5 Egyéni választókerület
5. sz. szavazókör
POLGÁRMESTERI HIVATAL,
PESTI ÚT 81.
12. sz. szavazókör
POLGÁRMESTERI HIVATAL,
PESTI ÚT 81.

6 Egyéni választókerület:
6. sz. szavazókör
TESZ, DUNA ÚT 5. 
13. sz. szavazókör
TESZ, DUNA ÚT 5.

7 Egyéni választókerület
7. sz. szavazókör
NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS
ISKOLA, IFJÚSÁG U. 1-3.
14. sz. szavazókör
NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS
ISKOLA, IFJÚSÁG U. 1-3.

8 Egyéni választókerület
8. sz. szavazókör
ADY KLUB, KÁLMÁN U. 13.

9 Egyéni választókerület
9. sz. szavazókör
ÓVODA, LENKEY U. 17.
18. sz. szavazókör
ÓVODA, LENKEY U. 17.

10 Egyéni választókerület
10. sz. szavazókör
ÓVODA, LENKEY U. 17.
16. sz. szavazókör
SZIVÁRVÁNY BÖLCSÕDE,
KOMLÓKERT U. 19-21.

A Helyi Választási Iroda veze-
tõje és címe: Dr. Szinay József,
2131 Göd, Pesti út 81.
A választói névjegyzék köz-
szemlére tételének idõpontja:
2010. február 10 – 2010. febru-
ár 17.

Igazolással és a települési
szintû lakcímmel rendelkezõk
az 5. sz. szavazókörben (Pol-
gármesteri Hivatal. Pesti út
81.) szavazhatnak.
Göd, 2010. január 28.

Dr. Szinay József 
Helyi Választási Iroda vezetõ

Göd Város Önkormányzata
Helyi Választási Iroda Vezetõjétõl 
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

Tel.: 27/530-030, Fax: 27/345-279

H I R D E T M É N Y !

16. sz.
szavazókör

- Szivárvány 
Bölcsöde
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Tisztelt Választópolgár!

A Gödi Körkép elõzõ számában
ígéretet tettem arra, hogy a szava-
zással kapcsolatos fontosabb kérdé-
sekrõl a márciusi számban tájékoz-
tatom Önöket. 

Hol szavazhat, ha lakóhelyet 
változtat a két választási 
forduló között?

Az elsõ és második választási
forduló között lakóhelyet változ-
tató választópolgár a második
fordulóban nem az új, hanem a
korábbi lakóhelyén szavazhat. En-
nek érdekében az új lakcíme beje-
lentésekor az ügyintézõtõl szava-
zásra szolgáló lakcímigazolást kap.
Ezen igazolás birtokában keresheti
fel az Értesítõben megjelölt szava-
zóhelyiséget (régi lakóhelye szerinti
szavazókört).

Mit vigyen magával 
a szavazáskor?

Csak akkor jogosult szavazni, ha a
személyazonosságát megfelelõen
igazolja az alábbi igazolványok vala-
melyikével:

a) lakcímet tartalmazó érvényes

személyazonosító igazolvány (az-
az a régi típusú, könyv alakú sze-
mélyi igazolvány);

b) személyazonosító igazolvány
(kártya formátumú vagy könyv
alakú) vagy, érvényes útlevél
vagy, 2001. január 1-jét követõen
kiállított kártyaformátumú érvé-
nyes vezetõi engedély, ezek azon-
ban csak lakcímigazolvánnyal
együtt fogadhatók el.

Kérjük, hogy még idõben ellen-
õrizze igazolványai érvényessé-
gét, mert ennek hiányában a szava-
zatszámláló bizottság nem fogja át-
adni a szavazólapot, és a választójo-
gát nem tudja gyakorolni!

Ha lakóhelyétõl eltérõ településen
tartózkodik a szavazás napján, ak-
kor az “Igazolás a lakóhelytõl eltérõ
helyen történõ szavazáshoz” meg-
nevezésû nyomtatványt kell magá-
val vinnie a szavazókörbe.

Ha a két forduló között lakóhelyet
változtatott, vigye magával a “Sza-
vazásra szolgáló lakcímigazolás a
második fordulóban” elnevezésû
nyomtatványt.

Javasoljuk, hogy az Értesítõt a sza-
vazatszámláló bizottság munkájá-
nak megkönnyítése érdekében a
szavazásra vigye magával.

Mit kell még tudni 
a szavazásról?

- Szavazni csak személyesen, reg-
gel hat órától este hét óráig lehet.

- Amikor felkeresi a szavazókört, a
szavazatszámláló bizottság köteles
ellenõrizni az Ön személyazonossá-
gát. Ezután megkapja a jelenlét-
ében lepecsételt szavazólapot,
melynek átvételét a névjegyzék alá-
írásával kell igazolnia.

- A szavazás titkossága érdekében
javasoljuk, használja a szavazófül-
két.

- Érvényesen szavazni a jelölt, il-
letõleg a lista neve alatti, feletti
vagy melletti körbe tollal írt két,
egymást metszõ vonallal lehet (+
vagy X).

- Ha Ön elrontja a szavazólap ki-
töltését, és ezt még a szavazat urná-
ba dobása elõtt jelzi, a szavazat-
számláló bizottság a rontott szava-
zólapot egy alkalommal kicseréli.

Tisztelt Választópolgár!

Amennyiben az országgyûlési
képviselõ-választással kapcsolato-
san bármilyen egyéb kérdése merül
fel, forduljon a Helyi Választási Iro-
dához (2131 Göd, Pesti út 81. tel.:
530-030, fax: 345-279, e-mail:
valasztas@god.hu), vagy keresse fel
- a választási jogszabályokat és
nyomtatványokat is tartalmazó - a
www.valasztas.hu internetes oldalt. 

Dr. Szinay József
a Helyi Választási Iroda 

vezetõje

Lakossági tájékoztató II.

Zajlik a kampány. A pár-
tok bemutatják program-
jaikat, rendezvényeket
szerveznek, óriásplakáto-
kat állítanak fel az egyes
jelöltek arcképével. Bizo-
nyára Vác, Szõdliget, és
Göd lakói is találkozhattak
már az engem bemutató
plakátokkal. Utóbbiakra
az elmúlt napokban Dá-
vid-csillagot festettek is-
meretlenek. Valakik átlép-

tek egy sajátságos Rubi-
cont. Magam nem vagyok
sem zsidó származású,
sem vallású, így az éjszaka
aludni képtelenek nem
engem bántottak, minõsí-
tettek. Az antiszemitizmus
bûn, érkezzék az bárhon-
nan. A buta, értelmetlen
kirekesztés a deprivált
bûnbakképzõk sajátja,
akik sorsuk alakulása fe-
lett sajátos hatalmi játsz-

mákat sejtenek. Nem en-
gem sértettek meg, ehhez
kevés az antiszemita szit-
kozódás. Az azonban tûr-
hetetlen, hogy bármelyik
diktatúrára –legyen az
szélsõjobboldali vagy szél-
sõbaloldali- utaló motívu-
mokat festenek egyesek
közterületen található
plakátokra.

Ez tûrhetetlen, és min-
den demokratának a leg-

mélységesebben el kell
ítélnie a hasonló akciókat. 

Ezúton szólítom fel Pest
megye 2. számú választó-
kerületének valamennyi
országgyûlési képviselõ-
jelöltjét, hogy a leghatáro-
zottabban álljon ki, és ítél-
je el a hasonló, gyalázatos
tetteket.

Dr. Jakab Zoltán
Az MSZP Országgyûlési-

képviselõ jelöltje

Közlemény

A következõ hat oldalon bemutatkoznak 
az országgyûlési képviselõ-jelöltek. 

A jelölõ szervezetek szerinti alfabetikus sorrendben
szerkesztettük az oldalakat. 

A jelölteknek egyforma felületet biztosítottunk. 
Tessék választani!
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhunyt:
dr. Nagy Mihály 82 éves
Forgács Ferenc József 62 éves
Géró László 45 éves
Zsombor Zoltán József 62 éves
Somogyi Sándorné sz.: Magyari Jolán 79 éves
Ficsór Istvánné sz.: Szabados Erzsébet Mária 80 éves
Balla István 74 éves
Vajda Istvánné sz.: Csányi Mária 91 éves
Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Csecsenovics József temetésén részvételükkel és 

virágaikkal enyhítették a gyászolók lelki fájdalmát
Csecsenovics Józsefné és családja

Gödön házasságot kötöttek:
Debreceni Dóra Klink Zoltán Ákos 
Rezneki Mónika Szabó Gábor 
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.

Önkormányzati hírek

A beiratkozás helyei:

Huzella Tivadar 
Általános Iskola
(könyvtár)
2131 Göd, Petõfi u. 48.
2010. március 29-én hét-
fõn és 30-án kedden 14-
18 óráig

Németh László 
Általános Iskola 
és Alapfokú 
Mûvészetoktatási
Intézmény
(Kastély-épület)
2132 Göd, Ifjúság u. 1-3.
2010. március 29-én hét-
fõn és 30-án kedden 14-
18 óráig

Géza Fejedelem 
Református Általános 
Iskola, Óvoda és 
Bölcsõde Gödi 
Tagintézménye 
(Búzaszem Ökumenikus
Iskola) (központi épület)
2131 Göd, Pesti út 73.
2010. március 29-én hét-
fõn és  30-án kedden 9-17
óráig

Kincsem Óvoda
2132 Göd, 
Lenkey u. 13-17.
2010. március 29-én hét-
fõn 8-16 óráig és 30-án
kedden 14-18 óráig

Kastély Központi Óvoda
(Béke úti épület)
2131 Göd, Béke u. 3.
2010. március 29-én hét-
fõn 8-16 óráig és 30-án
kedden 14-18 óráig

A Karácsony
Sándor Waldorf Óvoda
(2132 Göd, Tél u. 2.), 
a Palánta Óvoda
(2131 Göd, Kodály Z. u.
19.) és 
a Kuckó Óvoda
(2131 Göd, Kazinczy u.

15.) nem önkormányzati
óvodák beiratkozási lehe-
tõségeirõl érdeklõdjenek
az említett óvodák veze-
tõinél.

Tanköteles az a gyer-
mek, aki az iskolába lé-
péshez szükséges fej-
lettséget eléri, attól a
naptári évtõl, amelyben
a hatodik életévét május
31. napjáig betölti. A
szülõ kérelmére a gyer-
mek megkezdheti tanul-
mányait akkor is, ha a
hatodik életévét decem-
ber 31. napjáig tölti be.

A gyermek - általános sza-
bályként - abban az év-
ben, amelyben az ötödik
életévét betölti, a nevelési
év kezdõ napjától napi
négy órát köteles óvodai
nevelésben részt venni. 
Az óvodába a gyermek
harmadik életévének be-
töltése után vehetõ fel. A
szülõ gyermeke óvodai
felvételét, átvételét bármi-
kor (elõre is) kérheti. Java-
soljuk, hogy a 2008. már-
cius 30. napja elõtt szüle-
tett gyermekük esetében
ezt a most meghirdetett
beiratkozáskor tegyék is
meg.

Tájékoztatjuk Önöket,
hogy az óvodai férõhelyek
véges száma miatt a felvé-
telrõl várhatóan bizottság
dönt a korábban meghir-
detett felvételi sorrend al-
kalmazásával.
A kötelezõ felvételt bizto-
sító körzetekrõl az intéz-
ményeknél vagy a
www.god.hu honlapon
kaphatnak tájékoztatást.

Dr. Szinay József 
jegyzõ

A Városházáról jelentjük

Óvodai és iskolai
beiratkozás 
A tanköteles és óvodakorú gyermekek be-
iratkozása Göd városban 2010. március 29-
én hétfõn és 30-án kedden lesz

Isten éltesse 66. születésnapja 
alkalmából a család Omiját!

Ezúton is kívánunk jó egészséget, szeretetet 
és vörösbort mértékkel!

Szeretõ családod

Tájékoztatjuk a tisztelt la-
kosságot, hogy március hó-
napban a rendõrség foko-
zottan ellenõrzi a gyalogo-
sokat és a nem gépi meg-
hajtású jármûvek vezetõit.
A közlekedési szabályokat
megszegõ személyekkel
szemben - minden esetben
eljárást fogunk kezdemé-
nyezni.

Sajnálatos módon orszá-
gos szinten 2010. január 1-

jétõl február 14-ig 82 sze-
mély vesztette életét a köz-
utakon, akik közül 20 fõ gya-
logos, 7 fõ kerékpáros volt. 

Kérjük Önöket, figyelme-
sen, körültekintõen és a
KRESZ szabályait betartva
közlekedjenek gyalogosan
és kerékpárral egyaránt! 

Dunakeszi
Rendõrkapitányság

Közlekedésrendészeti
Osztály

Rendõrségi felhívás

Tájékoztatjuk a tisztelt
autósokat, hogy a Beck
Ö. Fülöp téri parkolási
rend bevezetését követõ-
en 2010. március 15-e
után bírságolni kénysze-

rülünk az óratárcsás vár-
okozási rendet (idõha-
tárt) be nem tartókat.

dr. Nagy Atilla 
aljegyzõ

Tájékoztatás
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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 

Gondolom, sokan egyetértenek
velem abban, hogy városunkban az
utcák az erõs havazások után botrá-
nyos állapotban vannak. Sajnos úgy
tûnik, hogy a város vezetése nem-
igen törõdik a behavazott utcákkal,
egy-két kivételével nincs gépi
hókotrás, emiatt gépkocsival igen
nehéz és balesetveszélyes közleked-
ni. Persze ez nem ez évi jelenség,
hosszú évek óta , minden havazás
után ez a helyzet! Lehet ezen vál-
toztatni ? Vagy a havazás “Isten
csapása”? Még szerencse, hogy az
ingatlan-tulajdonosok többsége fo-
lyamatosan tisztítja a járdákat!

R. Péter, T. István 
hasonló tartalmú levelet írt

Legutóbbi lapszámukban olvas-
tam egy kérdést a gödi jeges utak
témájában. A kompetens személy
válaszát gyengének és kevésnek
gondolom. Engem is felháborít,
hogy az elmúlt 2 hónap során a

hókotrás (síkosság-mentesítés szin-
te egyáltalán nem történik meg Göd
fõbb útvonalain. Pl.: Nemeskéri,
Hernád, Alagút, Vasút utcák.).

Úgy tudom a 2-es fõút tisztántar-
tása amúgy nem Göd feladata, de
azzal nincs is gondom. Sõt azt sem
várhatom el, hogy a havazás megin-
dulásakor azonnal történjen intéz-
kedés  A kérdésem, hogy a fent em-
lített módszer miért nem valósul
meg? Szeretném tudni, hogy milyen
költségelszámolásban dogoznak
megbízott vállalkozóval. Mindezt
azért, mert ha a vállalkozó látja a
havat vagy jegesedést, nyilván neki-

áll dolgozni, mert az neki pénzt hoz.
Viszont, ha a az önkormányzati ke-
ret egy szezonban csak 1 km tisztí-
tására elegendõ, akkor hogyan le-
het ezt az összeget a biztonságunk
érdekében megnövelni? Vagy ha a
lakóközösség erre saját pénztárcájá-
ból hozzájárulna, az mekkora mér-
tékû kellene hogy legyen?

P. Sándor

Valasz az elõzõ két kérdésre: Több
lakossági kérdés érkezett a
hókotrással kapcsolatosan, melyek-
ben erõs kritika fogalmazódott meg
a szolgáltatás színvonalát illetõen. 
Ez az a munka, amit szemrehányás
nélkül elvégezni szinte lehetetlen, il-
letve lehetséges, de ez aránytalan
anyagi ráfordítást igényel(ne). 

Több tényt kell leszögezni.
Idén rengeteg hó hullott és ma-

radt meg tartósan, ami idõnként
szokatlan hideggel párosult. Több
ilyen jelenség együttesen igen rit-
kán, talán 20 évente fordul elõ. 

A vállalkozó, akinek szerzõdése
van az önkormányzattal, valóban
nincs felkészülve kellõ kapacitással
az elmúlt extrém körülményekre. 

Az önkormányzat nem rendelke-
zik szabad anyagi kapacitással arra,
hogy a meghatározott pénz sokszo-
rosát használja fel erre a tevékeny-
ségre.

Végezetül a lakosság nagy része
türelemmel viselte a kialakult viszo-
nyokat, óvatos vezetéssel vészelte
át a megpróbáltatásokat. Szeren-
csére a balesetek száma sem nõtt ki-
magaslóan.

Azonban a kritika így is jogos,
mindannyian sokat bosszankod-
tunk, jövõre tartalékként nagyobb
vállalkozói kapacitásokat fogunk le-
kötni és azt szükség esetén felhasz-
náljuk.

Dr. Bognár László 
alpolgármester, 

Dr. Szinay József jegyzõ

Az elolvadt hó után rengeteg kátyú
maradt. Tisztelettel kérdezem, ter-
vezi-e az önkormányzat a kátyúk el-
tüntetését és ha igen, akkor mikor?

T. Tamás

Tavaly költöztem Gödre, így még az
ismerkedési szakaszban vagyok és
ezért is nagy érdeklõdéssel olvasom
a havonta megjelenõ lapjukat. Külö-
nös figyelemmel kísérem az önkor-
mányzati hírek között a lakossági

kérdéseket és válaszokat az illetéke-
sektõl. Tisztelettel kérdezem, mikor-
ra várható az elmaradt utcák aszfal-
tozása? Van-e önkormányzati kon-
cepció, terv, menetrend annak érde-
kében, hogy XXI. században egy vá-
ros fõbb utcái megfeleljenek annak
a minimálás elvárásnak is, hogy
megfelelõ burkolatot kapjanak. En-
gem személy szerint a Sellõ utca ér-
dekel, amely esetet különösen azért
nem értek, mert egy hosszon van
rajta aszfalt burkolat, majd egy má-
sik hosszon nincs. Van-e önkor-
mányzati elvárás a tekintetben,
hogy az ingatlanok tulajdonosainak
hozzá kellene járulniuk a burkolás
költségeihez? Mit tesz az önkor-
mányzat annak érdekében, hogy
addig is, ameddig az aszfalt burko-
lat nem készül el, ne a tankcsapda
mélységû kátyúkat kerülgetve kell-
jen az otthonokat megközelíteni?

Dr. B. Farkas

Kérdezem tovább, hogy a földuta-
kon két nyomsáv került kitaposásra.
Abban a vágatban elképesztõen
mély gödrök keletkeztek. Mikor
hozza rendbe ezeket az utcákat az
önkormányzat?

T. Tamás

Valasz az elõzõ három kérdésre:
Gödön 110 km az utak hossza, eb-
bõl 72 km rendelkezik aszfalt burko-
lattal. Az Önkormányzat célja, hogy
minden utca aszfaltos legyen, de
sajnos nem áll rendelkezésre ele-

gendõ önkormányzati forrás. Ön-
kormányzati forrás hiányában, pá-
lyázatok útján, illetve lakossági hoz-
zájárulással van lehetõség forráshoz

Önkormányzati hírek

Egykor a Vasút utca is így nézett ki

Három hete még ekkora hó volt
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jutni. A pályázatokon csak olyan
utcákkal indulhatunk, amelyek
megfelelnek a pályázati kiírásnak. 

Természetesen tervezzük a kátyúk
kijavítását, elõreláthatólag április-
május hónapokban, mivel az asz-
faltkeverõ üzemek április közepétõl
mûködnek.

A földutak javítására, grédere-
zésére  az olvadás után, várhatóan
május hónapban kerül sor.

Szegedi Sándor alpolgármester 

Mióta lehetséges a városunkban a
szelektív hulladékgyûjtés, azóta a
családunk ilyen módon gyûjti a hul-
ladékot. A rendeleteknek megfele-
lõen 120 literes kukánk van, amiben
a szelektív gyûjtés miatt nem ke-
letkezik szemét, a hatalmas kuka
alján minimális, hetente 2db
bevásárlószatyornyi kommunális
hulladék zörög csak. Olvastam
újságjukban, hogy az Önkor-
mányzat a költségekre hivatkozva
nem szavazta meg azt a javaslatot,

hogy aki szelektíven gyûjt, az
igényelhessen kisebb szemetest is,
ugyanakkor az eddigi ingyenesen
elszállított zöldhulladékot is a
díjköteles körbe emelte azáltal,
hogy csak a bizonyos, 280 forintért
kapható zsákban szállítják ezt el. Az
illetékes óva intett attól, hogy a
kukába helyezzük ezután a zöldhul-
ladékot, mert a telepen ezt nem
fogják átvenni. Ezidáig én azt hit-
tem, hogy az Önkormányzat a ler-
akott szemét mennyisége után fizet
a telepnek, így érdeke az, hogy a
lakosságtól minél kevesebb kom-
munális és minél több újra-
hasznosítható szelektív hulladék
érkezzen, de a gyakorlat sajnos
egészen mást mutat. Kisebb
edényzetet nem vásárolhatok,
ugyanakkor az eddigi zöldhul-
ladékot is nem kevés pénzért viszik

el a házunk elõl. A kukát szinte üre-
sen teszem ki, mert a szemét nagy
része újrahasznosítható. Szeretném
jelezni, hogy az Önkormányzat
gyakorlata ebben a kérdésben nem-
csak logikátlan, de kártékony és
kifejezetten igazságtalan! Aki idõt
és fáradtságot nem kímélve szelek-
tálja a saját szemetét, azzal szem-
besül, hogy a költségei nem hogy
nem csökkennek, hanem kife-
jezetten emelkednek is úgy, hogy a
kifizetett szemétdíjért szolgáltatást
nem vesz igénybe. Kérem vizsgálják
meg ezt a rendkívül igazságtalan és
a szelektív gyûjtést hátrányba hozó
intézkedésüket!

P. Balázs

A 120 literes kuka használata
általánosnak mondható orszá-
gosan. Sajnos még Magyarorszá-
gon nem megoldott az egyedi
mérés és elektronikus nyilvántartás,
számlázás rendszere, de még
Európában is ritka. A nyilvántartá-
saink alapján viszont megál-
lapítható, hogy az elszállított és le-
rakó-jegyen igazolt mennyiség nem
mutat jelentõs eltérést az átlagos
20 kg/ ürítési alkalomhoz /120
literes kukánként/ mérten.
A kommunális és zöldhulladék
gyûjtésének szabályai és költségei
növekedtek, így számunkra is el-
kerülhetetlenül költségnövekedést
okoz. A környezõ települések
legtöbbjében nem tudnak meg-
oldást a zöldhulladék ártalmat-
lanítására, mi az ingyenes lerakást
megoldottuk, de a szállítás költ-
ségeit már kénytelenek vagyunk
áthárítani. A szelektív hulladék
gyûjtése szemlélet kérdése és nem
üzlet. Az újrahasznosítás sokszor
drágább mint az új, de a környe-
zetkímélõ hatása elengedhetetlen a
jövõnkre vonatkozóan.

Dr. Hetényi Tamás 
TESZ igazgató

A Köztársaság utcában a Penny
oldalán lévõ szakaszon a hókotró
egy óriási, legalább 1,5 méteres
hókupacot beletolt a nemrég
elkészített szikkasztó árokba. Ezzel
gyakorlatilag használhatatlan a
szikkasztó árok addig amíg a hatal-
mas hó mennyiség el nem olvad és
el nem szivárog azaz a hentes és
zöldséges elõtti parkolóból nem tud
elfolyni a szikkasztóba a
csapadékvíz és marad a bokáig érõ
hatalmas tócsa!

P. Balázs

Az említett helyen intézkedtünk a
hó elszállítására.

Szegedi Sándor alpolgármester

észrevételezik
Harmadik alkalommal szervezi

Szabó Csaba és a Környezetvédelmi
Bizottság a tavaszi várostakarító na-
pot. Idén a civil szervezetek sorába
nagy lendülettel áll be a Lion’s gödi
szervezete is. Mint eddig minden

évben, most is nagy szerepet vállal-
nak az iskolák  környezetük meg-
tisztításával. A városháza és az ok-
mányiroda dolgozói két nappal a la-
kosság számára meghirdetett dá-
tum elõtt hagyományosan a 2-es
fõút mentén gyûjtik össze a szeme-
tet. 2010. március 27-én reggel ki-
lenc órára hirdetjük meg a lakosság
közremûködését kérve a nagysza-
bású közterület-takarítási akción-
kat. Aznap a TESZ munkatársai lesz-
nek segítségünkre. Õk a külterülete-
ken lerakott illegális hulladékot sze-
dik össze. Megszokottnak nevez-
hetjük a találkozási pontokat, ahol
a segítõk kesztyût, szemeteszsákot
kapnak a munkához, de idén is szí-
vesen fogadjuk az egyéni kezdemé-
nyezéseket, új helyszíneket illetõen.
Ha valaki saját ötlet alapján vállalná
egy terület rendbetételét, kérjük,
egyeztessen elõre, hogy a szüksé-
ges eszközökkel elláthassuk, illetve
a szemétszállító autókat koordinál-
hassuk - mondta el Szabó Csaba, el-
nök, akit kérdéseikkel a 06-30-817-
3620-as telefonszámon érhetnek el.

Felhívás -
Várostakarítás
2010

Önkormányzati hírek

Lenkei képviselõ 
csapatával a tavalyi

várostakarításkor

A szelektív hulladékgyûjtés
igazából ráfizetéses
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A két önkormányzati általános isko-
la minõségbiztosításáról készült be-
számolóját elfogadta a Közmûvelõ-
dési és Oktatási Bizottság (KOB). A
jól kidolgozott, részletes elõterjesz-
tésekrõl Farkas Márton bizottsági
tag azt mondta: Látszik, hogy a két
intézmény más módszerekben gon-
dolkodik, de a minõsítési lapot
mindkettõ alkalmazza. A pedagó-
gusok teljesítésére vonatkozóan
Greffné Kállai Tünde azt mondta,
hogy az a pedagógus, aki a minõsí-
tés folyamán 30%-os, illetve az alat-
ti teljesítményt ér el, továbbképzés-

re küldhetõ, de ezzel az indokkal a
munkaviszonya nem szüntethetõ
meg. Hozzátette, eddig egyetlen
kollégájánál sem mértek ilyen ala-
csony teljesítményszintet. Az általá-
nos iskolai pedagógusok önként je-
lentkeztek a választható félévekre,
háromévenként mindenkire sor ke-
rül. Dajkáné Tóth Ágnes úgy fogal-
mazott: Elsõsorban szakmai elisme-
résként fogadják az óralátogatáso-
kat. Gombos Péter bizottsági tag el-
mondta, a jogszabály célja elsõdle-
gesen a jutalmazás, differenciálás
volt, mire Horváth Ferenc iskola-

igazgató válaszolt, hogy anyagilag
nem tudják honorálni a továbbkép-
zéseket. Kis-Simon László, KOB tag
vetette fel a lehetséges megoldást,
miszerint más fenntartókhoz hason-
lóan Gödön is be lehetne vezetni a
tanácsosi, fõtanácsosi címek odaíté-
lését, különösen a régóta pályán lé-
võ, nyugdíj elõtti években álló peda-
gógusoknak, mert ez a cím anyagi
juttatásokkal is jár. A lehetõség
megvizsgálására Sellyei Noémi el-
nök az aljegyzõt kérte fel. 

Tanácsosi, fõtanácsosi címek adományozását
vezetheti be a város

A Magyar Köztársaság
Országgyûlésének 2000. jú-
nius 13-án elfogadott
58/2000. (VI. 16.) sz. hatá-

rozata rendelte el a meg-
emlékezést. Kovács Bélát, a
Független Kisgazdapárt
(FKGP) fõtitkárát 1947-ben
ezen a napon tartóztatták
le, és a Szovjetunióba hur-
colták.

Göd Város Önkormány-
zatának vezetõi és képvi-
selõi, a Felsõgödi Munkás-
dalkör és Lengyel György
közremûködésével vettek
részt a koszorúzással egy-
bekötött megemlékezé-

sen. Bábiné Szottfried
Gabriella országgyûlési
képviselõjelölt, Szõdliget
polgármestere pedig Tóth
Bálint költõ szavaival
kezdte beszédét: - Mi nem
kezdhetjük újra - pedig
sokan ezt akarják ma, te-
hetetlen dühükben, elke-
seredettségükben. A költõ
a 90-es évek elején írta e
verset, melyben máig sem
tisztázott kérdéseket vet
fel. Megbocsáthatunk-e?
Máté evangéliumában ott
van a felelet: „Szeressétek
ellenségeiteket…” – Van
miért megbocsátani!
Nemcsak a mártírokért, a
pesti srácokért, hanem
azért, mert 1952-53-ra a
padlássöprések következ-
tében a magyar paraszt-
ság közel kétharmadának
nem maradt kenyere és
vetõmagja. Azért is meg
kell bocsátanunk, mert
1952-re az 1929-es szintre
csökkentek a reálbérek.
Azért is, mert a nemzet
önérzetét nálunk tiporták
meg a legjobban a szocia-
lista országok közül az
1949-es szovjet típusú al-
kotmánnyal. E szerint a
magyar történelem 1945-
tel kezdõdött. Abban az
országban tették ezt,
amely Európa talán leg-
gazdagabb közjogi tradí-
cióival rendelkezett! A fo-

lyamatos hazudozásért, a
törvénytelenül megalakult
Kádár-kormányért, azért,
hogy az új miniszterelnök
úgy érkezett meg a parla-
mentbe, hogy Szolnoktól
Budapestig szovjet páncé-
losok kísérték. Meg kell
bocsátanunk a több száz
kivégzettért, több tízezer
bebörtönzöttért, rengeteg
emigránsért.

Megtesszük, de ahogy a
költõ is mondta versében:
Minden idõre minden bû-
nös nevét feljegyezzük.

V. Pálfai Kinga

Megemlékezés
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján, február 25-én
a Marignane téri kopjafánál fejezték ki tiszteletüket a gödiek

Felhívás
A Németh László Általános Iskolában 2010. április
17-én 10-15 óráig Családi napot tartunk.
Idén is változatos programokkal, kézmûves foglalko-
zásokkal, játékokkal készülünk, fellépnek iskolánk
tánc- és zenetagozatos diákjai is.

Szeretettel várjuk a kedves érdeklõdõket!

Tájékoztatás
A „Kastélyban Hétszínvilág” óvoda  alapítvány szám-
lájára 2009-ben 780.000- Ft érkezett.
Nagy tisztelettel megköszöni a kuratórium vezetése

- minden óvodás korú gyermek nevében - a  lakos-
ság által felajánlott 1 %-os adót. Ezt az összeget ki-
zárólag a gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszkö-
zök vásárlására fordítja az alapítvány.
Ebben az évben is várjuk az 1 % szíves felajánlását.
Adószám 18692859-1-13

Elõre is köszönjük!

Az ünnepi szónok Bábiné
Szottfried Gabriella volt

A FIDESZ is koszorúzott
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A TOPhÁZ Speciális Ott-
hon az elmúlt években
több alkalommal kapott
ajándékot a Dunakeszi és
a Schwabmuncheni Rotary
Cluboktól. A legnagyobb
segítség azonban most ér-
kezett egy treppen – azaz
lépcsõn járó lift formájá-
ban - mondta el Virág
Jenõné igazgatónõ. – A
sérültekkel foglalkozó gö-
di intézményhez már több
éves kapcsolat fûz ben-
nünket, gondolok itt mind
a Dunakeszi, mind a
Schwabmuncheni Clubra –
tájékoztatta lapunkat
Giczi Imre, a szomszédos
város klubjának soros ve-
zetõje. Élelmiszerrel, játé-
kokkal, ruha- és ágynemû-

félékkel már több alkalom-
mal volt módunk segíteni.
Német partnerszerveze-
tünk is visszatérõ vendég
itt. Legutóbb december-
ben hoztak az otthonnak
három és fél tonnányi
ajándékot. Itt jártunkkor
észleltük azt a problémát,
hogy helyszûke miatt a
foglalkoztatók, azaz a tor-
naszoba és a kézmûveshe-

lyiségek a padlástérben
vannak elhelyezve. Ide
kézben segítették fel a
mozgássérült lakókat a
gondozók.

Azt mondtuk, ez így
nem mehet tovább- kap-
csolódott be a beszélge-
tésbe Michael Meile, a
Rotary Club Schwab-
munchen háznagya, aki
saját maga vezette de-
cemberben az adomá-
nyokkal megrakott teher-
autót Gödig. - A szervezet
nemzetközi alapítványán
keresztül, egy „matching
grant” formájú projekt-
ként valósult meg ez az
adományozás, ami azt je-
lenti, hogy a két kezdemé-
nyezõ Club elõteremtette

a beruházás értékének a
felét.

A másik felét a nemzet-
közi alapítvány állta. Így
lett mintegy 11.000
euróból új, lépcsõn járó
liftje a TOPhÁZnak – nyi-
latkozta dr. Déry Tibor, a
Rotary Club Dunakeszi
alapító elnöke.

V. Pálfai Kinga

Lépcsõn járó lift 
– adományba

Felhívás
A helyi Vöröskereszt pénzgyûjtést szervez
a földrengés sújtotta Haiti túlélõi javára 

a József Attila Mûvelõdési Házban 
2010. március 31-én 13 és 16 óra között.

Frey Lászlóné
vöröskeresztes titkár

Évtizedek óta létezik Gö-
dön is egy Lions’ Club,
amelynek célja, összhang-
ban a nemzetközi és a
magyar szervezetek szán-
dékaival, a segítségnyúj-
tás az élet legkülönbö-
zõbb területein. 
Idén, március végére a vi-
lágszervezet LIONS’ VI-
LÁGNAPOT hirdetett,
amelynek célja, hogy mi-
nél többen találkozzanak
a Club nevével, ismerked-
jenek tevékenységével,
kapjanak lehetõséget,
akár átmenetileg is, az
együttmûködésre.

Diákrajz pályázatot hir-
detünk – értékes díjakkal,
nyereményekkel – a város
összes általános iskolása
számára.

Feladat: Ábrázold váro-
sunk közös kincsének, a
Dunának, illetve a Duna-
partnak a szebb, kívána-
tosabb állapotát egy-két
évtized múlva, amikor
majd Te fogsz a gyerekeid-
del sétálni a gödi Duna-
parton. Díjkiosztás márci-
us 27-én, délután a Csalá-
di Nap keretében (Németh
László Általános Iskola).
Takarítás-szemétszedés
lesz a város szervezésében
március 27-én délelõtt A
Duna-parti terület meg-
tisztítását a LIONS’ Club
vállalta. Gyere Te is! Indu-
lás 10 órakor a Duna csár-
da elõl, szedd velünk a
szemetet!
Információk: Tóth Lás-
zlóné Saci, klubelnök: 06
30 301 6755

Légy egy 
napra
OROSZLÁN
Te is!

11 ezer euróba került
a mozgássérült lift
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Debreceni Péter kezde-
ményezésére a Környezet-
védelmi Bizottság támo-
gatásával klubdélutánt
tartottak január 30-án a
mûvelõdési házban, a té-
ma a Gödi – Sziget termé-
szetvédelmi jelentõsége és
rehabilitációs lehetõségei
voltak. dr. Mödlingerné
Kovács Éva nyitotta meg a
rendezvényt, ahova a
szervezõk négy területrõl
hívtak elõadókat. Vass Dá-
niel, geográfus a sziget ki-
alakulásáról beszélt évszá-
zadok történéseit felölel-
ve, Tóth Balázs halbioló-
gus a fõágban és a külön-
bözõ típusú mellékágak-
ban elõforduló õshonos
és telepített halfajokat,

Bajor Zoltán ornitológus
pedig a Duna vízfelületén
telelõ, illetve partjain fész-
kelõ madárfajokat mutat-
ta be. A WWF természet-

védelmi igazgatója, Fi-
geczky Gábor egy beindí-
tott dunai élõhely rehabi-
litációs program alakulá-
sával bíztatta a gödieket a

megvalósítandó célok
pontos meghatározására,
összefogásra, és cselek-
vésre. Az valamennyi elõ-
adóban közös volt, hogy
saját szakterületükön pon-
tosan ismerik a megõrzen-
dõ értékeket, s többféle
megoldást is tudnak en-
nek elõsegítésére. A Duna
s mellékágainak rehabili-
tációját nem lehet ugyan
városhatáron belül „letud-
ni”, azonban fontos, meg-
határozó minden egyes
szakasz, s a gödi part és
sziget élõvilágát nekünk
kell megõriznünk, határo-
zott fellépéssel és óvatos
beavatkozással.

Bodorka, selymes durbincs, nagy lilik, bajszos sármány,
homokpad, sóderzátony, ligeterdõ – Gödi sziget

Az egész világ Haitit fi-
gyelte az elmúlt hetekben.
A sok borzalom, fájdalom
és kilátástalanság láttán
mindannyiunk szíve elszo-
rult. Hallottam a rádióból:
A Baptista Szeretetszolgá-

lat árvaházat szeretne épí-
teni a sok egyedül maradt
gyereknek. Akkor fogal-
mazódott meg bennem a
gondolat, segítenénk mi
is. Kihirdettük iskolánk-
ban, hogy „Gyerekek a
gyerekekért” néven gyûj-
tést szervezünk az árvaház
megépítéséért. Ha az az-
napi nyalóka ára a portán

kihelyezett dobozba kerül,
már az is nagy segítség.
Az „Egy nyalóka, egy tég-
la” felhívás minden tanít-
ványunk szívét megérin-
tette.

Pénteken, február 5-én

kibontottuk „kincseslá-
dánkat”. 59 015- Ft gyûlt
össze a gyerekek zsebpén-
zébõl, a sok-sok tíz- és
húszforintosból, amit Zoli
bácsi, a portásunk kipó-
tolt 60 000-re. Még a
gyûjtés elején felajánlotta,
hogy felkerekíti a követke-
zõ ezresig az összeget. 

Köszönöm minden ta-

nulónak, kollégáimnak, az
iskola összes dolgozójá-
nak és természetesen a
szülõknek, hogy hozzájá-
rultak e nemes célhoz.

Nagyon várjuk azt a pil-
lanatot, amikor meghall-
juk a rádióban, vagy meg-
látjuk a TV-ben, hogy
megépült az árvaház. Tud-
ni fogjuk, hogy a gödi

Huzella Tivadar Általános
Iskola téglái, a mi tégláink
is a falakban vannak.

Biztos vagyok benne,
hogy ez az érzés sokkal, de
sokkal édesebb lesz, mint
az az egy nyalóka, melyrõl
oly sokan lemondtak.

Dr. Nagyné 
Kõfalvy Enikõ

Gyerekek a gyerekekért

Óvodánk szeretne bemutatkozni az érdeklõdõknek.
Erre az alkalomra szeretettel várjuk leendõ óvodá-
sainkat szüleikkel, illetve mindazokat, akik óvodánk
iránt érdeklõdnek. 

Találkozunk: 2009.március 27-én szombat délelõtt  
9.00 – 12.00 a Béke úti épületben
10.30 – 12.00 a Jávorka úti épületben 

Lehetõség lesz megismerkedni óvodánk :
• pedagógusaival, dajkáival
• nevelési céljával
• oktató-nevelõ munkájával
• épületével, udvarával
• csoportjaink helyiségeivel
• hagyományaival

A délelõtt folyamán a gyerekek játszhatnak az óvodán
belül és szüleik felügyeletével az udvarokon is.
Minden kedves érdeklõdõt, felnõttet és gyereket nagy
szeretettel várunk!

Karaszek Ernõné
óvodavezetõ

A Kastély Óvi bemutatkozik

Középen Mödlingerné
Kovács Éva az est

szervezõje

A haiti gyûjtés 
eredménye
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A TV Maci zenéjével indult a Kin-
csem Óvoda rendkívüli kezdemé-
nyezése, a 4 elõadásból álló Muzsi-
káló csütörtök elnevezésû hangver-
senysorozat.

A gyerekek és szüleik, valamint az
óvoda dolgozói elõször a fúvós
hangszerekkel ismerkedhettek meg
a Dunakeszi Fúvószenekari Egyesü-
let zenészeinek közremûködésével.

Pusztainé Antal Krisztina, az Ének-
zenei Munkacsoport vezetõje, a

hangversenysorozat ötletgazdája el-
mondta: Tavaly avatták fel a
„ZeneBona” termet. Itt kaptak he-
lyet különbözõ – gyermekek számá-
ra készült – ütõhangszerek, köny-
vek, CD-k, képek és színezõk, ame-
lyek a világ sokféle hangszerét ábrá-
zolják. A terem kialakításához a
munkacsoport minden támogatást
megkapott az intézménytõl, vala-
mint a Ragács család egy 45 darab-
ból álló CD gyûjteménnyel járult

hozzá az óvodai zenei nevelés fej-
lesztéséhez.

A hangversenysorozat következõ
elõadásain március 11-én a Gaude
Kórus kamaraegyüttese énekel, áp-
rilis 1-jén az óvó- és dajka nénik,
május 13-án pedig az óvisok család-
tagjai muzsikálnak. Ráadásként az
orgonával ismerkedhetnek meg a
gyerekek Szotyori Nagy Gábor re-
formátus lelkész jóvoltából.

Pusztai Viktória

Muzsikáló csütörtök 
– hangversenysorozat a Kincsem Óvodában

Lázár Vilmos és Dallos
Gyula voltak Bábiné
Szottfried Gabriella ven-
dégei február 23-án este a
József Attila Mûvelõdési
Házban. – A jövõ lovas-
sportjáról beszélgetni ne-
kem nagyon fontos dolog
- nyilatkozta a sokszoros
világbajnok fogathajtó
Lázár Vilmos. Életem leg-
meghatározóbb része ez,
amelynek fontosságában,
emberformáló, testi-lelki
egészségõrzõ szerepében
maradéktalanul hiszek. Az
a célunk, hogy „A ló isko-
lába megy” program
megvalósulhasson Ma-
gyarországon, hiszen eh-
hez a sportághoz minden
adottságunk megvan. El
szeretnénk érni, hogy álla-
mi finanszírozással elõ-
ször legalább szakkör

szinten bekerülhessen a
lovaglás az általános isko-
lai választható testmoz-
gások közé. Dallos Gyula,
örökös magyar díjlovagló
bajnok azt tette hozzá: -
Magyar identitástudatunk
szimbólumát, a lovat meg
kell õriznünk az utókor
számára. A ló az állatok
között a hetedik helyen áll
intelligenciáját tekintve.
Egy 3-4 éves gyermek ér-
telmével rendelkezik, s
hatezer éve szolgálja az
emberiséget.

Szó esett még verseny-
zésrõl, mélypontokról és
szárnyalásról, a család se-
gítõ összetartásáról, a kö-
zönségbõl áradó elisme-
rés, szeretet érzésérõl,
melyben mindkét lovas-
nak volt/van része. A nem-
zet összetartásán ki-ki  a

maga területén fáradozik:
Dallos Gyula mesteredzõ a
magyar sport nemzetkö-
zileg elismert nagyköve-
te, Lázár Vilmos pedig a
magyar élelmiszerek,

termelõk és kereskedõk
megerõsítésén dolgozik
egy hazai élelmiszer-áru-
ház lánc egyik vezetõje-
ként.

V. P. K.

Nemzet, család, lovassport 
– közönségtalálkozó a JAMH-ban

Könyvtári programok
2010. március 17. szerda 18.00: Bátonyi Pál kiállításának
megnyitója a JAMH kiállítótermében (2131 Göd, Pesti út 72.)

A helytörténeti kiállítás címe: 

A Wattayak és Göd
(Ábrahám kagán-királytól napjainkig)

A kiállítást megnyitja Molnár Péter, a Váci Levéltár
munkatársa
A megnyitó után, 18.30-tól meghallgathatják Bátonyi Pál
diavetítéssel egybekötött elõadását a nagyteremben.
Minden érdeklõdõre számítunk!

Következõ Bütykölde kézmûves foglalkozásaink: 
Március 26. péntek 13.00-17.00 Cserépbe tûzhetõ csi-
bék és nyuszik (Katica Gyermekkönyvtár (2131 Göd, Pesti
út 72.)
Április 16. péntek 13.00-17.00 Bábfigurák papírral és
textillel (Ady Fiókkönyvtár 2132 Göd, Kálmán u. 13.)
Diavetítéseink 15 óra körül kezdõdnek. Szeretettel várunk
minden érdeklõdõ családot: Ica néni, Edina néni és Ági
néni

Felhívás:
Kedves Olvasóink! 
A Katica Gyermekkönyvtár nyitva tartása bõvül. Március
4-tõl minden csütörtökön 10-12 között is nyitva leszünk.
Kérjük, támogassa adója 1%-val a Göd Városi
Könyvtárat!
Adószámunk: 16798801-1-13. Támogatását köszönjük!

Bábi Zsófia 
kérdezi Lázár Vilmost

MACKÓVÁR
Március 15-én 10-12-ig
Tavaszvárás, készülõdés

PPRROOGGRRAAMMAAJJÁÁNNLLÓÓ



A Németh László Általá-
nos Iskolában a TÁMOP
3.4.1.-es pályázathoz kap-
csolódva egy projekt kere-
tében foglalkoztak a be-

vont tanítók és osztályok
a hagyományos farsangi
délutánnal összekötött já-
téknap megvalósításával.
A saját készítésû társas és
logikai játékok bemutatá-
sa és kipróbálása után az
alsó tagozatos osztályok
mûsorukat is elõadták. 
A Huzella Tivadar Iskola
Tornacsarnokában a nyol-
cadikosok keringõjével
kezdõdött a bál, majd a
felsõ tagozatosok együtt,
az alsósok osztálytermük-
ben mulattak tovább. 
A Búzaszemben a szülõk-
kel együtt telet ûzõ, mas-
karás, zajos felvonulással
kezdõdött a móka, majd a
Közösségi Házban Konc
király és Cibere vajda pár-
baja után a Téka együttes
tartott táncházat. 
A Karácsony Sándor Óvo-
dában rengeteg manó
gyûlt össze, vásárt rendez-
tek, ahol gesztenyével fi-

zettek a saját kézzel készí-
tett vásárfiákért. 
A farsang korhatárok nél-
kül mindenkit megérint.
Ezt bizonyítja a Napos Ol-
dal teltházas összejövete-
le, ahova humor, önirónia,
kimeríthetetlen jókedv
csalogatta a nyugdíjaso-
kat, akik élõ zenére mulat-
tak estig. A báli szezon jó-

tékonyságra is kiváló idõ-
szak. Ezzel a gödi Rotary
Club is élt. A résztvevõk
elmondása alapján reme-
kül szervezett bál bevétele
ismét lehetõséget ad a Pi-
arista Szakiskola egy diák-
jának, hogy a Club ösz-
töndíját élvezze.

V. P. K.
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Kultúra

FELHÍVÁS
Göd Város Önkormányzata Mûvészeti Antológia
kiadását tervezi, amelyhez kéri különbözõ mûvészek
(festõ, grafikus, tûzzománc, fafaragó, gobelin,
gyöngygobelin, keramikus, üvegtechnika, fotó, graf-
fiti, hímzés, szõttes, vers stb.) jelentkezését. A 4
évvel ezelõtt (2006-ban) jelentkezõk is szívesked-
jenek új anyagot hozni mindenbõl.

Szükségesek:
• alkotás fotója
• színes igazolványkép a mûvészrõl
• rövid szakmai életrajz
• 1-3 rövid terjedelmû vers

Mindezek hagyományos hordozókon vagy CD
lemezen.
Minden alkotó tiszteletpéldányt kap.
Minden jelentkezõ (a 4 évvel ezelõtt jelentkezõk is)
készítsen pontos listát a leadott anyagról, mert
ennek alapján kapja vissza azokat!
Továbbá név, cím, telefonszám szükséges az
elérhetõség céljából.

Az anyagok leadása március 31-ig a József Attila
Mûvelõdési Ház emeleti irodájában hétfõtõl pén-
tekig, 9-18 óráig.

Információ: Határiné Koczka Ilona 
+36-20-462-7398 este 17-19 óra között 

hétfõtõl péntekig.

Vízkereszttõl hamvazószerdáig: farsang

A Huzella bál nyitótánca

A Búzaszem családi farsangja

A Németh László iskola farsangja
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Sport

Budapest és Debrecen
kapta a rendezési jogát a
2010-es futsal Európa-baj-
nokságnak. A gödi kisfo-
cisták meghatározó él-

ményként élhették át a
kontinens legjobbjai küz-
delmének megtekintését a
Papp László Sportaréná-
ban: Wagner Bálint két té-
li edzés között illesztette

be a programba a 8-9 éve-
seknek szervezett „szak-
mai utat”. A fiatal tréner
január végén már egy má-
sik korosztályt célzott
meg.

- A Balázsovits Sport-
csarnokban egy kétnapos
futsaltornát szerveztünk
felnõtt csapatoknak, szom-
bat reggel nyolckor kezd-
tünk, igaz éjszaka nem
játszottunk, de az ered-
ményhirdetésre vasárnap
este tízkor került sor.
Ilyenre Gödön még nem
igen volt példa. 23, az or-
szág különbözõ részeirõl
érkezett csapat vett részt
a küzdelmekben, a fel-
sõgödi csarnokban közel
300 ember fordult meg. A
játékosok között volt NB
1-es és U21-es válogatott
játékos - mondta Wagner
Bálint.

S, hogy mi a futsal? - A
futsal 4+1-es teremfoci, a
játék jellemzõje a folya-
matos pörgés, a nagy se-

bességgel végrehajtott
mozdulatok, amitõl sokkal
látványosabb mint a
nagypályás vagy az 5+1-
es kispályás labdarúgás. A
labda mérete kisebb, mint
a normál nagypályás lab-
darúgásban, nem pattan,
és jóval nagyobb a töme-
ge - magyarázta a másik
szervezõ, Szûcs Attila. 

A nagy érdeklõdésre va-
ló tekintettel a

Balázsovitsban március
14-15-én újabb futsaltor-
na kerül megrendezésre.
Eredmények, 3-as döntõk:
White Horse - Kamino.hu: 3-
3, Kamino.hu - Spieler: 1-1,
White Horse - Spieler: 2-1. 
Gólkirály: Ketész Gergõ
(Kamino.hu)
Legjobb mezõnyjátékos:
Dinka Balázs (White
Horse)

V. F.

Futsal: 

Parádés meccsek Gödön, az Eb idején

Február 14-én folytató-
dott a Pest megyei  I/A
csapatbajnokság a negye-
dik fordulóval, amelyben
Szob csapatát fogadtuk,
és 4,5-0,5-re nyertünk. 

Nyert Dávid Béla, Pataji
György, Guzsik István,
Suput Zsolt, remizett
Mázló Attila. Az állás 4
forduló után: 1. Sziget-
szentmárton 16 p, 2. Ve-
resegyház 14,5p, 3. Viseg-
rád 13p, 4. Gödi SE 12,5p.

Az I. osztályban az 5. illet-
ve a Szuper csoportban a 7.
forduló után Szob 31 illetve
Százhalombatta 51 ponttal
vezet. A Szuper csoportból
Szigetszentmárton csapa-

tát törölték. A Gödi SE
sakkcsapatában szeretettel
várjuk minden sakk iránt ér-
deklõdõ gyerek és felnõtt
játékos jelentkezését a hon-
lapon található email cí-
men. Ugyanitt lehet jelent-
kezni azoknak, akik sakkok-
tatást szeretnének.

Májustól a Duna 
Csárdában egy 

4 fordulós Sakk-Ulti-
Snapszer csapatversenyt
szeretnénk rendezni. A

versennyel valamint 
további egyéb részletek-

kel kapcsolatban informá-
ciók a www.sakkbill.fw.hu

honlapon találhatóak.
Dávid Béla

Gödi SE Sakkhírek

Közgyûlést tartott a 1920-as alapí-
tású Gödi Sportegyesület (GSE). A kö-
zel 600 fõs klub közgyûlésén többek
közt szakmai beszámolók és a köz-
hasznú jelentés kerültek fókuszba.

A szakosztályvezetõk összefogla-
lójukban kitértek a verseny- és sza-
badidõsportra, a több mûhelyben

országosan is jelentõs utánpótlás-
nevelés jelentõségére. Szegedi Sán-
dor felügyelõ bizottsági elnök nyug-
tázta a beszámolókat. Mint mond-
ta, az egyesület egyik fõ célja, hogy
minél több gödi gyermeknek bizto-
sítson szervezett sportolási lehetõ-
séget.

A GSE számára bõvülést hozhat a
tollaslabdázók csatlakozása. A köz-
gyûlés döntött a két, még nyáron
leköszönt – kosár- és kézilabda –
szakosztályvezetõ, Dr. Megyery Csa-
ba és Schütt István elismerésérõl. 

V. F.

Közgyûlés a Gödi Sportegyesületben

A kép a Göd-Szob mérkõzésen 
készült, a negyedik 
fordulóban.

Kisebb labdával játszák, mint a rendes focit
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Sport

Kiírásra került a RÉKA – 4,
RöplabdaMix Éjszakai Kupa Amatõ-
röknek március 20-án, 18.30 és

24.00 óra között.
A mérkõzéseket a Balázsovits János

Sportcsarnok versenyméretes pályá-
ján – nõi magasságú (224 cm) háló-
val – valamint a Németh László Álta-
lános Iskola tornatermében, a szab-
ványosnál kisebb területû pályán bo-
nyolítják le. Korhatár nélküli torna;

csapatlétszám 6 fõ, maximum 4 fõ
csere lehetséges. Egy csapatban leg-
feljebb 2 olyan játékos lehet, aki va-
laha NB-s minõsítéssel játszott. A le-
bonyolítás a Magyar Röplabda Szö-
vetség szabályai szerint fog történni.
A benevezett csapatok számától füg-
gõen csoportmérkõzéses-tovább-
jutásos vagy kieséses-vigaszágas
rendszerben mérik össze tudásukat
a csapatok. A mérkõzéseket 2 nyert

játszmára, játszmánként 15 pontos,
legalább 2 pont különbségû gyõze-
lem eléréséig játsszák majd a jelenlé-
võk. A pályán legalább 3 nõi játékos-
nak kell tartózkodnia (kivétel ez alól
a családi csapat).

Nevezni március 15.-ig: godisira-
ly@invitel.hu és raczki@liwet.hu;
vagy a 061 269 2322-es fax számon
lehet.

V.F.

Röplabda:

Hamarosan RÉKA – 4!

A GSE asztaliteniszezõi
számára is elkezdõdött a
bajnokság tavaszi idénye.
Az eddigi mérleg: három
mérkõzésbõl három gyõ-
zelem, ezek közül a buda-
örsi a leg figyelemre mél-
tóbb.

- Az eddigi 12 forduló-
ban összesen 24 pontot
gyûjtöttünk, ez 100 %-os
teljesítményt eredményez.
Ellenfeleink is sorra gratu-
lálnak, jelenleg mindenki
ellenünk akar bizonyítani.

Három pont elõnnyel ve-
zetjük a bajnokságot a
második helyezett elõtt –
újságolta Gulyás Miklós, a
csapat edzõje.

Eredmények (E: egyé-
ni, P: páros):
Vác - Göd 1: 17
E: Felker Z. 4, ifj. Gulyás
M. 4, Ujvári T. 4, Gulyás M.
3
P: Gulyás - ifj. Gulyás 1,
Felker - Ujvári 1

Göd - Hévízgyörk 16:2

E: Felker 4, ifj. Gulyás 4,
Ujvári 4, Nagy L. 2
P: Felker - Ujvári 1, ifj. Gu-
lyás - Nagy 1

Budaörs - Göd 3:15
E: Felker 4, ifj. Gulyás 4,
Ujvári 4, Rovó P. 2
P: ifj. Gulyás - Rovó 1

V. F.

Asztalitenisz:

Az õszi bajnok
lendülete töretlen

Erõs emberek találkoztak a Duna-
part Nyaralóházakban. Göd már
nem elõször látta vendégül a szkan-
der legjobbjait, a nemzetközi viada-
lokon az elmúlt esztendõkben is ta-
lálkozhattunk a sportág képviselõi-
vel. Ezúttal Felsõgödön a IV. Junior
Szkander Európa-kupára, a Viseg-
rád Grand Prix-re került sor február
20-án, a magyar csapat 35 indulója
több klubot is képviselt. Öt ország
közül hazánk legjobbjai a szlovákok
mögött másodikként zártak. 

- 2007-ben a szlovák és cseh szö-
vetség elnökeivel leültünk és kitalál-
tuk a versenyt az utánpótlás erõsíté-
se érdekében, a Visegrádi nevet tör-
ténelmi hagyományaink alapján ad-
tuk. Akkor 38 indulóval kezdtünk,
idén már a lengyelek és a belgák
csatlakozásával 76 versenyzõ neve-
zett, jövõre a németek is bejelent-
keztek. Mivel junior verseny csak

Eb-n és vb-n van, máshol nem tud-
ják megmérettetni magukat nem-
zetközi szinten a fiatalok, nálunk
egyedi módon 20 éves korig indul-
hattak a versenyzõk. A megnyitót
Pelczéder Zsuzsanna vezetésével a
gödi Grease TSE táncmûsora színe-
sítette, a szünetben pedig egy profi
Európa-kupa mérkõzés szolgáltatta
az izgalmakat. A versenyt személye-
sen megtekintette a Szkander Világ-
szövetség fõtitkára, a belga Willy
Denemostrie – összegzett Csabai
Attila, a honi szövetség elnöke.

Ezüstérmesek: Tóth Alex (70 kg
jobb kéz) és Pálóci Dávid (+85 kg
bal kéz).

Bronzérmesek: Németh Tünde (60
kg bal kéz), Cahesz Krisztián (65 kg
bal kéz) és Pálóci Dávid (+85 kg
jobb kéz).

Vasvári Ferenc

Szkander:

Európa-kupát rendeztek Felsõgödön 
– 2 ezüst- és 3 bronzérem a magyar termés

A lányok is megvívtak egymással

Göd elõkelõ helyen áll a bajnokságban
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• Ingyenes a cipõ javítás (1 pár)
v. ruhatisztítás (1 db) v. mosás-
vasalés (1kg) ha szõnyegeit nálam
tisztítatja (min. 10 m2-tõl) 1290,-
Ft/m2 árért. Ingyenes házhozszállí-
tással Göd-Vác-Dunakeszi térségé-
ben. Göd, Kincsem Park, nyitva: H-
P.: 7.45-16.45-ig, Szombat ügyeleti
tel. Tel.: 06-30-296-1771.

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

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

• Vegyes istálótrágya házhoz
szállítva rendelhetõ. 06-20-941-
5805.

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

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

• Magyarország legnagyobb
társkeresõjében biztosan megtalál-
ja párját! Cronos IRODA Vácon, Du-
nakeszi. Tel.: 06-20-566-5047

• Spiritiszta! Szellem, átok, ron-
tás levétel. Lakás levédése negatív
rezgésektõl. Egészségjavító masz-
százsok (lazító, frissítõ). Energiával
gyógyítás. Tel.: +36-70-248-2376

• Angol anyanyelvû tanár nyelv-
órákat ad. Hívjon bizalommal: 06-
30-494-9088

• Robogó szereléshez értõ fiatal
munkatársat keresünk gödi mun-
kahelyre. T.: 06-30-934-5198, 06-
27-348-054

• Albérlet. Külön bejáratú,
összkomfortos egyszobás lakás
hosszú távra kiadó. T.: 06-20-966-
4966.

Apróhirdetések

KONTÉNER 
RENDELÉS

sitt, sóder, homok,
termõföld szállítás,

lomtalanítás
3-4-5-6-7-8 m3

konténerekkel.
Gépi földmunka.

06-20-941-5805

AUTÓ-BURGER
Autó javítás

mûszaki vizsgáztatás

Burger Péter
autószerelõ

2132 Göd, Család u. 7/b.
Tel.: 06-20-334-0125

06-27-332-403
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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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Duguláselhárítás,
víz-, gáz-, 

fûtésszerelés
villanyboiler
gázkészülék

javítása, tisztítása
Tel.: 06-30-932-2114

Okleveles
babysitter képzés

Vácott,
munkalehetõséggel

a Dunakanyar
legnagyobb
hálózatában

Tel.: 06-20-566-5047
Jelentkezés márc. 20-ig



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

Posztos-Electric Kft.
Vállalunk teljeskörû 

villanyszerelést,
hibaelhárítást,
karbantartást.

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

Támogatott
OKJ-s

képzések

+36-70-533-6379
www.fodraszoktatas.hu

kéz-, lábápoló,
mûkörömépítõ
fodrász
kozmetikus
masszõr

x

x
x
x

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

Latorczai István
06-20-321-4801

MASSZÕR A
GÖDI STRANDON!
Tánczos Sándor

Telefon:
06-70-274-0778
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Duguláselhárítás
Hétvégén is

Kiszállási díj nélkül
Telefon: 

06 70 6265709

BÕR ÉS TEXTIL 
RUHÁZAT JAVÍTÁS,

ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE
KÉSZÍTÉS.

OLASZ JÚLIA
Tel.: 06-27-336-241,

06-20-391-3591

A Településellátó Szervezet
a felsõgödi laborba 
keddi és szerdai

nepokra,
a reggeli vérvételek

idõpontjára
szakképzett

munkatársat keres
esetenkénti

helyettesítésre.
Érdeklõdni

a 06-27-530-608-as 
telefonszámon lehet.

Tisztelt Adózók!
Alapítványunk a Gödi TOPhÁZ Speciális Otthonban élõ
210 fõ halmozottan sérült lakó rehabilitációját támogatja.

Az SZJA 1 %-ból befolyt összeget 1.960.375 Ft-ot az
elmúlt évben nyaralások, kiállítások, rendezvények 

támogatására, bútorok, berendezési tárgyak, textíliák és
foglalkoztató anyagok vásárlására fordítottuk a Kuratórium

dõntése alapján. Kérjük, személyi jövedelemadójuk 
1 %-ának felajánlásával segítsék továbbra is a munkánkat.

Köszönjük a támogatást: 
a Teljes Életért Alapítvány kuratóriuma

Adózámunk: 19180454-1-13
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Fejtörõ

Februári keresztrejtvényünk
megfejtése: „Egy csésze for-
ró ital, finom sütemény kel-
lemes környezetben a
Christie’s-ben!”
Nyerteseink: Nyilassy Ágnes
és H. Zováthi Bendegúz. A
nyereményeket eljuttatjuk
Önökhöz. Gratulálunk. 
Februári keresztrejtvény

feladványunk megoldását,
kérjük, nyílt levelezõlapon
juttassa el szerkesztõsé-
günk címére. 2132 Göd,
Pf.: 72.! 
Nyereményeink: Egy-egy
2.000.- Ft-os vásárlási utal-
vány, amelyeket Kata virág-
boltjában beválthatnak a
gyõztesek!

2131 Göd, Pesti út 63.
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