
göd polgárainak ingyenes havilapja • XXi. évfolyam 11. szám • 2010. november 12. • www.god.hu

Bizottsági
struktúra

Idősek
világnapja

Olvasóliget

mihály-napi vásár



Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.comGÖDI KÖRKÉP�

Óvodánkban a felvétel egész évben
folyamatos, mindenkit szeretettel várunk!

GyermekfelüGyelet

HImalájaI sÓBarlanG sÓHOmOkOzÓval

születésnapI rendezvények

telefonszám: 06-70/517-5110



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

GÖDI KÖRKÉP
GÖD VÁROS POLGÁRAINAK ÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Az Önkormányzat megbízásából kiadja: Passziánsz Szolgáltató Bt. Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72
Felelős kiadó: Salamon Tamás, Telefon: 06 30 619 0841, e-mail: godikorkep@gmail.com

Főszerkesztő: Salamon Tamás • Kultúra: V. Pálfai Kinga • Sport: Vasvári Ferenc • Fotó: Bea István 
Hirdetés: Brumár György Tel.: 06 70 574 5530 

Grafika, tördelés: Arcus.hu Kft., Nyomda: Berei és Tsa. Kft. ISSN 0865-5820
Megjelenik havonta 7200 példányban. Terjeszti Marosfalvi Antal vállalkozó. 

Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat 
– a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában közölje.

Kedves Gödi Polgárok! t a r t a l O m

Salamon Tamás főszerkesztő

Kéretlenül is 
megér kezett 
az ősz hideg 
hétköznapjai-
val. Esik az 
eső, öt órakor 
sötét van, pö-

rög a gázóra. Az önkormányzat ülés-
termében azonban meleg van, és 
nem csak azért, mert fűtenek. Szá-
mos fontos feladat megoldásra szo-
rul.
 Jövőre kezdődik a felvett hitelek 
törlesztése. A vállalkozók számára 
vonzóvá kell tenni a települést, hogy 
idehozzák vállalkozásukat. Új forrá-
sokra egészen biztosan szükség lesz 
a következő években. Sajnos még 
hosszú kilométereken keresztül föld-
út vezet otthonainkba, több helyen 
óriási kátyúkkal. Van mit tenni. (Erről 
a lassan gyülekező lakossági levelek 
is tanúskodnak. Decemberi számunk-
ban újra helyet kapnak a lapban.)
 Az első lépések már meg is tör-
téntek. Karcsúbb lett az önkormány-
zat. Mindegyik jelölő szervezet azt 
ígérte, hogy kevesebb bizottsággal 
vág neki a következő négy évnek. A 
győztesek már ki is alakították ezt a 
struktúrát. Markó polgármester úr 
egyelőre egy alpolgármesterrel vág 
neki a város vezetésének. A munka 
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azonban nem lett kevesebb. Hogy 
milyen hatással lesz a szűkebb keret 
a gödiek életére, ezt ma még nem 
lehet megmondani. Az önkormány-
zatiság önmagában is lassú rendszer. 
Mindent meg kell beszélni, minden 
döntést több oldalról meg kell véde-
ni.
 Egy szerződéskötés a város ér-
dekében külön vesszőfutás. Először 
egyeztetni kell azzal a vállalkozóval, 
akivel megállapodásra készül a vá-
ros. Szakbizottság tárgyalja a kérdé-
ses ügyet. Jobb esetben határozati 
javaslattá válik az előterjesztés, és a 
képviselő-testület elé kerül. Ha azon-
ban a képviselők valamelyik bizott-
ságban módosításokat kérnek, akkor 
visszakerül a vállalkozó térfelére a 
labda, kezdődik elölről a folyamat.
 Ebben a négy évben a rendszer-
váltás óta először, soha nem látott 
módon, nyugodtan dolgozhat az 
önkormányzat. Kötekedő, destruk-
tív képviselőkből talán egy maradt 
a képviselő-testületben. És ez nagy 
eredmény. Az Önök győzelme, Göd 
győzelme.

Városi megemlékezés / 7. oldal

Társadalmi szerepvállalás / 9. oldal

Nógrádi-Hruby est / 16. oldal
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Önkormányzati hírek

Ünnepélyes keretek között 
zajlott le az alakuló ülés. A 
helyi Választási Bizottság 
elnöke, dr. Almási Csaba 
ismertette hivatalosan az 
idei önkormányzati válasz-
tások eredményeit. Mint is-
meretes, a legtöbb szavaza-
tot a polgármester-jelöltek 
közül Markó József  kapta, 
aki Göd történelmében 
elsőként töltheti be máso-
dik ciklusban e posztot. Az 
egyéni választókörzetek-
ben mindenhol Fidesz-KD-
NP győzelem született, így 
továbbra is a testület tag-
jai Lenkei György, Kovacsik 
Tamás, Csányi József, Szabó 
Csaba, dr. Pintér György és 
dr. Bognár László. Markó Jó-
zsef egyéni körzetét is ma-
gasan nyerte. Új képviselő a 
2-es körzetben Forró Gábor, 
szintén a Fidesz-KDNP szí-
neiben. 
 Kompenzációs listá-
ról került be az LMP lista-
vezetője, Hlavács Judit. A 

Jobbik/MNF listavezetője, 
Sipos Richárd, a Városvédők 
Egyesületének listáján vis-
szalépett dr. Horváth Viktor 
Gergő, a szervezetet Rábai 
Zita képviseli. 
 A képviselők eskütéte-
le után valamennyien át-
vették megbízólevelüket. 
A polgármesteri eskütétel, 
a megbízólevél és a város 
jelképeinek átvétele követ-
kezett. Markó József  hivata-
lába iktatásáig a korelnök, 
Csányi József  vezette az 
ülést. Az alpolgármester 
személyére a polgármester 
tehet javaslatot. A hely-
színen szavazatszámláló 
bizottságot állítottak fel, a 
képviselők titkos szavazás-
sal támogatták 11 egyhan-
gú igen szavazattal dr. Pin-
tér György kinevezését. 
 Az alakuló ülés ke-
retében a szerb kisebbsé-
gi önkormányzat tagjai is 
letették esküjüket. Prog-
ramjának ismertetésében 
Markó József az előző négy 
év teljesítményét is értékel-
te röviden. Tájékoztatta a 

jelenlévőket és a televízió 
nézőit a folyamatban lévő 
beruházásokról. A terveket 
illetően az idegenforgalom, 
városmarketing fellendíté-
sét, a hivatal munkájának 
lehetőség szerinti ésszerű-
sítését, szükséges fejlesz-
tését, a civilek erőteljesebb 
bevonását, a helyi iparűzési 
adó 1,9 %-ra csökkentését, 
a sportfinanszírozás átszer-
vezését említette. Kiemelte, 
hogy a képviselő-testü-
letben fontosnak tartja a 
pártpolitika mellőzését, a 
konstruktív együttgondol-
kodást, a jóhiszeműséget a 
város fejlődése érdekében.
 Az alakuló ülés na-
pirendi pontjai között 
szerepelt az illetmények 
megállapítása is. A pol-
gármesteri illetmény ma-
radt bruttó 521.800 forint, 
30%-os adóalapot képező 
költségtérítéssel, az alpol-
gármesteri 15 ezer forinttal 
emelkedett, így 500.000 fo-

rint és 20 %-os költségtérí-
tés jár mellé, a képviselőké 
maradt 85.000 Ft, a bizott-
sági elnököké 76.500, a bi-
zottsági tagoké 38.000 Ft, 
melyet mindenki egysze-
resen kaphat, függetlenül 
attól, hány bizottságban 
vállal tagságot. 
 Csökken a szakbizottsá-
gok száma is. Az Ügyrendi, 
Jogi és Közbiztonsági Bizott-
ságot a Pénzügyi Ellenőrző 
és Közbeszerzési Bizottság-
gal, a Sport Bizottságot a 
Közművelődési és Oktatási 
Bizottsággal, a Környezet-
védelmi Bizottságot  a Vá-
rosfejlesztési Bizottsággal 
vonják össze, marad, de csak 
3 fős lesz a Szociális Bizott-
ság. A tagokat a várhatóan 
a jövő héten tartandó első 
munkaterv szerinti ülésen 
választják meg. A 10 képvi-
selőnek 13 helyet kell majd 
betölteni, 9 külsős tag lesz.
 A Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzat felülvizs-
gálatára 3 tagú bizottságot 
állítottak fel, Hlavács Judit, 
Forró Gábor és dr. Pintér 
György tesz majd javasla-
tokat a módosításokra. A 
testület tagjai megkapták 
a vagyonnyilatkozattal és 
képviselői összeférhetet-
lenséggel kapcsolatos tá-
jékoztatást a város jegyző-
jétől.

Az önkormányzat alakuló ülése
Semmi meglepetés
október 12-én 15 órakor tartotta alakuló ülését 
göd városának frissen megválasztott képviselő-
testülete. az új testület 11 tagú, a polgármester, 
markó józsef egyben a 6-os választási körzet egyé-
ni képviselője is, dr. pintér györgy megválasztott 
alpolgármestert pedig a 7-es körzetben lett képvi-
selő. négy szakbizottság lesz.

képviselői eskütétel

Markó József átveszi a mandátumot GÖDI KÖRKÉP
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Tisztelt Polgármester Úr! Kötelező 
kérdés: Elégedett a választási ered-
ménnyel?

Markó Józesf: Természetesen elége-
dett vagyok. Nagyon köszönöm Göd 
polgárainak a magam és képviselő-
társaim nevében a további nég évre 
szóló bizalmat. Ennél jobb eredményt 
nem is érhettünk volna el, hiszen 
minden egyéni választókerületben 
nyert a Fidesz-KDNP, és a polgármes-
teri poszt is a mienk.

Számított ilyen arányú győzelemre?
M. J.: Bíztunk a jó szereplésben, bár 
az arányok kedvezőbben alakultak 
annál, mint amit reálisan várhattunk. 
Azt mi sem gondoltuk, hogy az előző 
ciklusban képviselőként dolgozó 3 
városvédőből és a 3 MSZP képviselő-
ből csak egy marad az új testületben. 
A Jobbik és az LMP egy-egy képvi-
selővel van jelen, a városi ügyekben 
számítunk a konstruktív ellenzéki 
szereplésükre.

A kisebb létszámmal is hatékony 
lesz a munka?

M. J.: Az előző ciklus 17 képviselőjé-
ből 11, a 7 bizottságból 4, a 22 külsős 
tagból 9 maradt. A kisebb létszám 
jelentősen csökkenti a költségeket is. 
Az eddigieknél nagyobb mértékben 
szeretnék tapasztalt szakembereket 
felkérni az egyes kiemelt témákban 
való előkészítő, szervező munkában. 
Alpolgármesternek javaslatomra dr. 
Pintér György urat választotta meg a 
képviselő-testület. Végzettsége köz-
gazdász, elsősorban a pénzügyek és 
az egyéb gazdasági kérdések tartoz-
nak hozzá, de a teljes humán terüle-
tet is felügyelnie kell. 

Melyek a legfontosabb feladatok?
M. J.: Gödön nem kell felforgatnunk 
a rendszert, a folyamatosság fontos 
szempont  a szakmai munkában. Ki-
sebb átszervezésekre azonban szük-
ség lesz, ez érinthet feladatokat és 

riport markó józsef polgármester úrral

Összefogásra buzdít 
a polgármester
a győzelmet nem kell megmagyarázni, vallják a sportolók. markó 
józsef polgármester második vezetői ciklusát kezdi el. Terveiről kér-
deztük a városvezetőt.

személyeket is. A 2011-es költség-
vetés előkészítése megkezdődött, 
a takarékos gazdálkodás lesz a fő 
szempont. A lehető legtöbb forrást 
akarjuk biztosítani a további pályá-
zatok önrészéhez. Kiemelt feladat a 
vízelvezető rendszerek javítása, az út-
építések ütemezett folytatása. Növel-
nünk kell a város bevételeit is. Az el-
múlt években a gazdasági környezet 
nem volt erre alkalmas, remélhetőleg 
a közeljövőben beindul a gazdaság. 
Az ígért fedett strandmedence meg-
építésével megvárjuk a jövő év ele-
jét, mivel lehetséges, hogy pályázati 
források is megjelennek. Még idén 
elkészül az alsói gyalogos vasúti átjá-
ró. Szeretnénk befejezni a Kossuth tér 
rendezését. Megkezdődött az új óvo-
da építése is, a vállalkozó a napokban 
veszi át a területet.
 A termálvíz kivehető mennyisé-
ge már elegendő (144 ezer m3/év), 
azonban a palackozási engedélyek 
beszerzése még folyamatban van. A 
2A út túloldalán az ipari - gazdasági 
területek kihasználása szintén fontos 
lenne, ennek a szervezését kiemelten 
kezeljük a jövőben.

Milyen terveik vannak a civil szférát 
illetően?

M. J.: Az eddigi támogatásokat to-
vábbra is biztosítani fogjuk. Rövide-
sen napirendre kerül a sportrendelet 
tárgyalása, szeretnénk, ha sportra 
költött pénz optimálisan hasznosul-
na. Azt a pénzt, amit eddig a sportbi-
zottság működtetésére költöttünk, 
most a sportolók kapják majd. Nö-
velni kell azok körét is, akik a sport 
és a kultúra területén igénybe veszik 
a város szolgáltatásait. A helyi újság, 
a helyi televízió, a közlönyök, a város 
megújult honlapja tájékoztató tevé-
kenységükkel mind segítik ennek a 
célnak az elérését. A Civil Tanács be-
vált mint koordináló testület, a to-

vábbiakban is ily módon támogatjuk 
a civil szférát.
 Most szervezzük a felsői új rende-
lőépület orvosi felhasználását. 

A további telek-kialakításokkal kap-
csolatban mi a város álláspontja?

M. J.: Semmiképpen nem szorgal-
mazzuk, és csak az indokolható mér-
tékben viseljük el a további lakos-
ságnövekedést. A lakásértékesítések 
visszaesése ebből a szempontból 
előnyös számunkra, a meglevő telkek 
értékesítése elhúzódik, jelenleg teljes 
körűen tudjuk biztosítani az óvodai 
és iskolai nevelést. 

Hogy áll Nevelek Gödhöz csatlako-
zásának ügye?

M. J.: Jelenleg is folyik a per. A ki-
rendelt szakértők megalapozottnak 
és reálisnak tartják Göd külterületi 
igényét. Remélhetőleg a sződi önkor-
mányzat a bírósági eljárás végeztéig 
is biztosít némi fejlesztést a Neve-
lekben lakó, jelenleg még teljes jo-
gú sződi polgárok részére is, mert a 
jelenlegi hozzáállás, - véleményünk 
szerint - a teljes mellőzés morálisan 
nem elfogadható.

Mivel lenne elégedett négy év múlva?
M. J.: Ha nyugodt négy évet zárhat-
nánk, melyben a képviselők – a hatal-
mon lévők és az ellenzékiek - a város 
érdekében minden fontos kérdésben 
összefognának. Lesz rá bőven lehető-
ségünk.

Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
G. K.

Markó József
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Bizottság megnevezése Bizottsági struktúra Bizottság tagjai 

Pénzügyi Ellenőrző, 
Közbeszerzési 
és Jogi Bizottság

5 főből áll
3 fő képviselő
2 fő nem képviselő tag

Forró Gábor elnök
Szabó Csaba
Dr. Bognár László
Lengyel György 
Nemes Krisztián

Közművelődési, Oktatási 
és Sport Bizottság

7 főből áll
4 fő képviselő
3 fő nem képviselő tag

Dr. Bognár László elnök
Sipos Richárd
Rábai Zita
Hlavács Judit 
Farkas Márton
Kis-Simon László
Czadró József

Városfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság

7 főből áll
4 fő képviselő
3 fő nem képviselő tag

Kovacsik Tamás elnök
Szabó Csaba alelnök
Lenkei György 
Csányi József
Nagy Károly
Balogh György
Dr. Mödlingerné 
      Kovács Éva 

Szociális Bizottság
3 főből áll
2 fő képviselő
1 fő nem képviselő tag

Lenkei György elnök
Csányi József
Frey Lászlóné

Bizottsági tagok 2010. október 21-től

az előző ciklusban 7 bizottság működött a következő létszámokkal:
Városfejlesztési Bizottság: 7 fő
Szociális Bizottság: 5 fő
Sport Bizottság: 5 fő
Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság: 7 fő
Közművelődési és Oktatási Bizottság: 6 fő
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság: 5 fő
Környezetvédelmi Bizottság: 5 fő

Tisztújítás 
a gödi KDNP-ben

A Kereszténydemokrata Néppárt 
gödi szervezetében 2010. októ-
ber 15-én vezetőségváltásra ke-
rült sor. 

Kereszténydemokrata Néppárt 
elnöke: 
 Farkas Márton
Titkára: 
 Nagy Károly
Gazdasági ügyintézője: 
 Müller Andrea 
Megyei választmányi tagja: 
 Dr. Pintér György

  Várunk minden olyan keresztény 
szellemű érdeklődőt, aki szívesen 
támogatna munkánkban.

elérhetőségeink: 
madygod@t-online.hu 
Tel.: 06305581379, 06309558796

KDNP gödi szervezete

A Fidesz-KDNP választási ígéreté-
hez híven csökkentette a szakbi-
zottságok számát első, októberi 
munkaterv szerinti ülésén Göd Vá-
ros Önkormányzatának képviselő-
testülete. Összevonásokkal érték 
el, hogy a bizottságok száma hét-
ről négyre csökkent.

A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzé-
si és Jogi Bizottság 5 fős lett, elnöke 
Forró Gábor, képviselő tagjai Szabó 
Csaba és dr. Bognár László. Külsős ta-
gok: Lengyel György valamint Nemes 
Krisztián, akit a Jobbik/MNF delegált a 
bizottságba.
A Közművelődési, Oktatási és Sport 
Bizottság 7 főből áll, elnöke dr. Bog-
nár László, további képviselő tagjai 
Rábai Zita, Hlavács Judit és Sipos Ri-

chárd. Külsős tagok: Farkas Márton, 
Kis-Simon László és Czadró József.
A Városfejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizottság szintén 7 fős, elnö-
ke Kovacsik Tamás, alelnöke Szabó 
Csaba, képviselő tagjai Lenkei György 
és Csányi József. Külsős tagok: Nagy 
Károly, Balogh György és az LMP de-
legáltja, dr. Mödlingerné Kovács Éva.
A Szociális Bizottság 3 tagot szám-
lál, elnöke Lenkei György, képviselő-
ként tagja Csányi József, külsős tag 
Frey Lászlóné.
 Az SzMSz-t a feladatkörök módo-
sításával és átruházásával, valamint az 
esküt tettek névsorával módosították.
Címzetes főjegyzői címre terjesztet-
ték fel Göd Város jegyzőjét
 A Pest megyei Közigazgatási 
Hivatal vezetőjéhez terjeszti fel a 

képviselő-testület megbízásából dr. 
Szinay József jegyzőt Markó József, 
Göd Város polgármestere. Dr. Szinay 
József  1986 óta dolgozik a közigaz-
gatásban, közel húsz éve, 1991 óta 
áll a város szolgálatában jegyzőként, 
mely Pest megyében, de talán orszá-
gos szinten is kivételesnek és példa 
értékűnek tekinthető. – Jegyző úr ön-
kormányzatunk működésében fon-
tos szakmai szerepet tölt be, felada-
tát kiemelkedően végzi. Munkájának 
elismeréseként javaslom a címre való 
felterjesztésre – fogalmazott a város 
polgármestere, a napirendi pont elő-
terjesztője.
 Egyebek napirendi pont alatt 
300.000 Ft-ot szavaztak meg a képvi-
selők a gödi rendőrőrs támogatási ké-
relmére.

MEGAlAKulTAK Az úJ SzAKBizOTTSáGOK 
– az első munkaterv szerinti ülés beszámolója

GÖDI KÖRKÉP
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Köszöntőjében Markó Jó-
zsef polgármester úr így 
fogalmazott: 1956 októ-
berére, azokra a hősökre 
emlékezünk, akik harcoltak 
Magyarország szabadsá-
gáért, akik életüket adták 
országunkért. A városban 
sok emberről köztudott, 
hogy tevékeny résztvevője 
volt az eseményeknek, és 
sajnos közülük már többen 
nincsenek köztünk.
 – Ma összefogásra van 
szükség. Nincs külső hata-
lom, amit le kell ráznunk, 
belső ellentéteinket, szem-
benállásainkat kell felszá-
molnunk. Az emlékezés 
mellett nagy és nemes 
feladatunk a fiatalokat, a 

gyermekeket is bevonni, 
elmondani, átadni, hogy 
mi, miért és hogyan történt 
- tette hozzá a város első 
embere. Dr. Pintér György 
alpolgármester elmond-
ta: édesanyja és édesapja 
jutott eszébe. – A magyar 
nép mindig megküzdött a 
szabadságáért. Sok harcról 
nincs személyes emlékünk. 
1956 nem ilyen. A szüleim 
- pedig nem volt szabad 
- sokszor meséltek a for-
radalom, a szabadságharc 
eseményeiről, melyben 
mindketten egyetemista-
ként vettek részt. Ezekből 
az elbeszélésekből két ér-
zés maradt meg bennem: 
az öröm és az összefogás. 

Városi megemlékezés 
– 1956 történelmet írt eseményeit elevenítették fel

1956 eseményei örömöt 
és összefogást hoztak a 
magyaroknak. Szívből kí-
vánom, hogy kiragyogjon 
a mai megemlékezésből is, 
és megélhessük azokat mi 
is, gyermekeink is, túl a mai 
ünnepen.
 Az ünnepi műsort a Hu-
zella Tivadar Általános Isko-
la Gézengúz színjátszó cso-
portja adta, dalcsokrával 

a Felsőgödi Munkásdalkör 
kedveskedett. A koszorú-
zás helyszínén, Iván Kovács 
László mellszobránál a Né-
meth László Iskola Ifjúsági 
Fúvószenekara zenélt fák-
lyafénynél, Lengyel György 
szavalt, és a Szent Lázár Lo-
vagrend is közreműködött.  

V. P. K.

Közmeghallgatást tartott a 
Közép-Duna-völgyi Környe-
zetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelőség  
a gödi gázló rendezésének 
környezeti hatásvizsgálati 
eljárásáról. A kora délutáni 
órákban tartott tájékozta-
tón ismertették a gödi gázló 
kotrásával kapcsolatos ter-

Közmeghallgatás – mederkotrás ügyben

veket, melyek jelenleg 
az engedélyezési fázis-
ban vannak. Igazából 
sem az önkormányzat 
szakemberei, sem a 
megjelent lakosság 
körében nem merült 
fel újabb aggály vagy 

kérdés a főági medermélyí-
téssel kapcsolatban. Mint 
ismeretes, Tarjányi Judit fő-
építész és Kovacsik Tamás,  
a Városfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság elnöke 
évek óta részt vesz a Duna 
Stratégia kapcsán szervező-
dő fórumokon, és elérték, 

hogy a tervezett 180 m szé-
lesség helyett csak 150 m 
szélességű sávban kotorják 
a medret Göd partjainál, a 
kikotort márgát ne a gödi 
Homoksziget főág felőli ol-
dalán helyezzék el, hanem 
szállítsák el, és rehabilitálják 
a kiságat is. Véleménykü-
lönbségek épp ebből ke-
letkeztek, ugyanis a Duna-
Ipoly Nemzeti Park minél 
kisebb mérvű beavatkozást 
találna indokoltnak a halak, 
kétéltűek védelmében. Az 
önkormányzat a tervezett 
kotrással a kiság folyama-

tos vízellátását szeretné 
biztosítani, ezzel védve a 
gépjármű-forgalomtól a Ho-
moksziget élővilágát. Men-
tő ötletkén érkezett Wass 
Dániel javaslata, miszerint 
az Ilka patakot lehetne kis 
tereléssel természetes aka-
dályként használni, ez meg-
adná a lehetőséget a kisebb 
mértékű beavatkozásra is. A 
megvalósulás 2014-re vár-
ható, de a kiság rehabilitáci-
ójának pontos kidolgozását 
már sürgeti a Felügyelőség. 

V. Pálfai Kinga

Városvezetők a megemlékezésen
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Térinformatikai adatbázis készült a temetőkről
A gödi temetőkről a Településellátó 
Szervezet megbízásából térinforma-
tikai adatbázis készült. A város által 
üzemeltetett négy temetőben talál-
ható összes sírhelyről egy digitális 
térképhez kötött adatbázis készült, 
amely jelentősen megkönnyíti a te-
metkezésekről vezetett nyilvántartá-
sok karbantartását, és az ügyfelek tá-
jékoztatása is néhány percre rövidül.
 2009 nyarán-őszén elkészült a te-
metők digitális térképe, és kialakítot-
ták a temetkezések és a sírhelymeg-
váltások nyilvántartásához szükséges 
adatbázist. A temetőkönyvek és a sír-
helymegváltási listák teljes körű digi-
talizálása 2010 nyarán fejeződött be. 
A fejlesztést a gödi székhelyű Zöldtár 
Kft. végezte.
 Az adatbázist a TESZ-nél és a 
temetőgondnoknál is telepítették. 
Szeptemberben működési tesztekkel 
zárult a fejlesztési időszak. 2010 ok-
tóberétől a temető-nyilvántartásokat 
digitálisan és papír alapon is vezeti a 

temetőgondnok, illetve a TESZ a te-
metkezési törvény előírásai szerint. 
 A térinformatikai adatbázisban 
az adatkarbantartások során azon-
nal frissül a térkép, a temetőkönyvi 
adatok és a sírhely-meghosszabbítá-
sok befizetési listája. Az adatbázis-
ban néhány gombnyomással meg-
kereshetők az elhunytak valamint a 
temettetők adatai, és a kezelő prog-
ram a térképen is megmutatja a ke-
resett sírhelyeket. Ezen felül az adat-
bázisból különböző kimutatások is 
lekérhetők, amelyek tartalmazzák 
például a sírhelyek darabszámát, a 
sírhelyek típusát, a sírhelyek lejárati 
idejét, az üres sírhelyeket és a sírhely 
meghosz-szabbítások adatait is. Az 
adatbázis segítségével hosszú távú 
elemzések is készíthetők, amelyek-
ből összeállítható az éves karbantar-
tási terv, és a bevételek-kiadások is 
tervezhetők, azaz vezetői döntések 
előkészítésére is alkalmasak a tárolt 
adatok.

 A temetőkben kihelyezik a digitá-
lis térképet, amely ábrázolja a parcel-
lákat, az azokban található sírhelyeket 
és a sírhelyek temetőkönyvi azonosí-
tóit, továbbá a temetők műszaki be-
rendezéseit is. A térképen megjelölt 
időpontban érvényes adatbázis 
állapot szerint kék színnel tüntet-
jük fel a meghosszabbítandó sír-
helyeket. A TESz honlapján pedig 
megtekinthető a megváltandó sír-
helyek tételes listája a sírhely-azo-
nosító és az elhunyt nevének meg-
adásával.
 Tájékoztatom tisztelt Ügyfeleinket 
és a temetőlátogatókat, hogy 2010 ok-
tóberétől folyamatosan frissítjük a te-
metőkkel kapcsolatos információkat a 
TESZ honlapján, illetve a temetőkben 
található hirdetőtáblákon.
 A lejárt sírhelyeket Helmes 
Ferenc temetőgondnoknál (2131. 
Göd, Pesti út 29.) lehet megváltani 
munkanapokon 8-16 óráig.

dr. Hetényi Tamás igazgató

Harmadik alkalommal szervezte meg 
a Dunakanyar Autóvadász elnevezé-
sű közlekedési akciót a Göd Városi 
Polgárőrség, a Sződligeti Polgárőr 
Szövetség, a Dunakeszi és Váci Rend-
őrkapitányság.  
 Az akció ideje alatt a gödi és a vá-
ci autóvadász csapatok a velük együtt 
szolgálatot teljesítő rendőrökkel az 
M2-jelzésű autóutat az üzemanyag 
töltőállomásnál teljes szélességben 
lezárták. A közlekedő gépjárművek 
az üzemanyag töltőállomás szerviz 
útján közlekedtek. 
A rutinos polgárőrök és rendőrök 

iii. Dunakanyar Autóvadász Kupa

fennakadás nélkül irányították a for-
galmat, és csak azon gépjármű-veze-
tőkkel szemben kezdtek el intézke-
dést, melyeknél a technika jelzett.
 Ezen kívül a környező utakon is 
kamerás gépjárművek ellenőrizték az 
elhaladó gépjárműveket.
 A nyolc órás autóvadászaton 6 
kamerával és speciális szoftverrel 
ellátott NAKE autóvadász vett részt, 
és 50 rendőr intézkedett a kamerás 
rendszerek által kiszűrt gépjármű-
vek vezetőivel szemben. Összesen 
21 129 gépjármű haladt el a kame-
rák előtt.

ErEDMéNyEK:
77 db forgalomból kivont vagy lejárt 
műszaki vizsgával közlekedő, 
1 db (bűncselekmény miatt) körözött 
autó. 
1 db gépjárműnek az egyedi azono-
sító jeleit hamisították meg, a gép-
jármű sofőrjével szemben a hatóság 
eljárást kezdeményezett.
5 db fantom gépjárművel szemben 
intézkedtek a Vám és Pénzügyőrség 
munkatársai,
4 db vezetéstől eltiltott személy,
4 db lízingcsalásos gépjárművel szem-
ben intézkedtek a rend őrei.
 Az autóvadász versenyen az első 
helyezést a Göd városi Polgárőrség 
(Vadász 13), a második helyezést a 
Hírös Polgárőrség (Vadász 4), a har-
madik helyezést a Váci Autóvadász 
(Vadász 9) érte el.
 A résztvevő csapatoknak, a Vám 
és Pénzügyőrség munkatársainak és a 
Dunakeszi Rendőrkapitányság rendőre-
inek ezúton köszönöm munkájukat.

Szeri Mihály
elnök, Göd városi Polgárőrség
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 gödön elhunyT:

Czrepka Viktória    51 éves
Horváth Gyuláné 
   sz: Szegner Mária  68 éves
Botos János Péter    59 éves

gödön 
házasságoT köTöTTek:

Pál Csaba és Rafi Ramóna Rodica
Jakab László Pál és Hartai Olga Eszter

göd város önkormányzata
polgármesteri hivatal
göd, pesti út 81.
e-mail: varoshaza@god.hu

segítség a gödi 
belvízkárosult 
családok részére

Göd Város Önkormányzata az 
idei augusztus 20-i tűzijátékot 
több önkormányzathoz hasonló-
an  lemondta, és az erre tervezett 
400.000 Ft-tal a helyi belvízkáro-
sult családokat támogatta az aláb-
biak szerint:
Lenkey utca  190.000 Ft
Teleki Pál utca  50.000 Ft
Árpád utca  40.000 Ft
Ady Endre út  40.000 Ft
Nemeskéri-Kiss Miklós út 80.000.-Ft

Markó József
polgármester

Elhunyt Sándor istván
hosszantartó súlyos betegség után 2010. október 15-én elhunyt 
sándor istván, göd város korábbi polgármestere, szocialista politikus.

Sándor István első munkahelye a Rétsági Járási Tanács pénzügyi osztálya volt, majd 
ezt követően a Váci Járási Tanácson dolgozott. Később az önálló Felsőgöd tanács-
elnöke lett. Ő volt a Felsőgöd és Alsógöd egyesülése révén létrejött Göd nagykö-
zség első tanácselnöke. 1974-től Sződön, a település tanácselnökeként dolgozott 
24 éven át. 1998-ban nyugdíjba vonult.
 A 2002. évi önkormányzati választásokon Sándor Istvánt MSZP - SZDSZ jelöltje-
ként Göd város polgármesterének választották. A 2006. évi országgyűlési választá-
son Sándor István a Magyar Szocialista Párt Pest megyei listáján szerzett országgyű-
lési képviselői mandátumot, majd a 2006. évi önkormányzati választáson ugyancsak 
a Magyar Szocialista Párt színeiben Göd város képviselő-testületének tagja lett.
 Sándor István földi maradványait 2010. október 22-én 11 órakor a Göd újtelepi, 
új köztemetőben helyezték örök nyugalomra, majd a temetést követően 12-kor a 
felsőgödi római katolikus templomban gyászmisét mondtak érte.        www.god.hu

Újabban terjed a vállalatok körében 
a társadalmi szerepvállalás, azaz a 
cégek csapatépítő tevékenységük ré-
szeként önkéntes munkát végeznek, 
komoly segítséget nyújtva egy-egy 
kiválasztott intézménynek. - Meg-
lepő, de nem is könnyű célterületet 
találni – nyilatkozta Schlemmer Noé-
mi, a Ricoh Hungary HR menedzsere, 
hiszen akár hatvan ember munkáját 
kell előre megszervezni. Néhány éve 

egy másik cég jóvoltából ilyen módon 
újult meg a felsőgödi önkormányzati 
óvoda udvara, most a Kastély Óvoda 
kerítését tették rendbe.  Hatvan fővel, 
két turnusban dolgoztak a cég mun-
katársai. Először lecsiszolták, majd 
újrafestették a gyermekintézmény 
kopott kerítését. – A csapatépítő 
outdoor tréning előtt kérdőíven vizs-
gáltuk a munkatársak hozzáállását, s 
igen magas arányban, 80%-uk jelezte, 

Társadalmi szerepvállalás hogy szívesen áldoz – az egyébként 
szabadidőnek számító – délutáni órá-
iból erre a tevékenységre. Cégünk a 
környezetvédelemnek és a társadal-
mi felelősségvállalásnak hangsúlyos 
szerepet kíván adni, sőt szeretnénk, 
ha nevünk egyet jelentene ezekkel a 
fogalmakkal. A Ricoh 1936-ban ala-
kult. Magyarországon 1995-ben je-
lent meg, irodatechnikai eszközöket 
és ehhez kötődő szolgáltatásokat ér-
tékesít – tudtuk meg Schlemmer Noé-
mitól.                                                  G. K.

Gödön az országos szinthez mérten 
sokan szülnek otthon. Más települé-
sekhez képest nálunk nem ütközik ne-
hézségekbe az anyakönyvezés és az 
újszülött gyermekorvosi ellátása.
 Amikor a szülés kapcsán a választás 
jogáról beszélünk, nem vissza-, hanem 
továbblépésen gondolkodunk. Az inté-
zeten kívüli szülés törvényi szabályozá-
sára és a kórházakban is „bábaszemlé-
letűbb” ellátási modellre van szükség.
 Az elmúlt száz év orvosi eredmé-
nyeinek köszönhetően a gyerekek és 
az anyák ma már szinte mind élve ma-
radnak. Lehet foglalkozni a további 
részletekkel, az anyák testével és lel-
kével, a kisbabák korai kötődésével és 
testi-lelki egészségével. 

Otthon vagy kórházban?
 Ne csak azzal törődjünk végre, 
hogy mindenki megúszta-e élve, ha-
nem azzal is, hogy milyen áron és mi-
lyen következményekkel! El lehetne-e 
érni ugyanezt az eredményt kevesebb 
beavatkozással, kevesebb fizikai és lel-
ki sérüléssel,  kisebb szenvedéssel, na-
gyobb döntési szabadsággal, olcsób-
ban, boldogabban, emberibben? A cél 
az, hogy aki ezt igényli és akarja, annak 
a bábai modell szerinti ellátás elérhető 
legyen. Megkapja a minőségi ellátáson 
belüli informált döntés szabadságát. 
A témáról bővebb információ:
http://felicitasz.blog.hu/

gödi otthonszülők nevében
Bognár Noémi és Lukács Judit

Köszönetet mondunk mindazoknak akik Sándor István felejthetetlen édesapa, nagyapa, férj 

temetési szertartásán részvétükkel, virágokkal fájdalmunkban osztoztak.       A gyászoló család
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Belépünk a gödi Szivárvány Bölcsőde 
udvarára. Alig múlt kilenc óra, de már 
sokan megérkeztek. Tarka forgatag fo-
gad mindenkit, aki ma, június utolsó 
hétvégéjén erre jár. 
 „Akartok oroszlánt etetni?” – kérde-
zik a gyerekeket a mosolygós gondozó-
nők. Ők először félénken, aztán egyre 
bátrabban dobálják a papírdobozból 
készült oroszlánfejek tátott szájába a 
színes celofánba csomagolt kavicsokat. 
Az etetésért – mint minden teljesített 
játékért – a gondozónők által készített 
ajándék jár. A fantáziájuk végtelen, van 
itt ruhacsipesz-figurától kezdve a feldí-

A játékok kertje
szített szívószálig minden. A gyerekek 
boldogan gyűjtögetnek. A délelőtt fo-
lyamán horgásztunk, virágot szedtünk 
a homokozóból, csúsztunk padon, 
ugráltunk zsákban, formáztunk cica-
fejet só-liszt gyurmából, pecsételtünk 
krumplinyomdával, és persze ettünk 
palacsintát a bölcsi konyhájában kiala-
kított büfében. 
 Voltak, akik ismerkedni jöttek, 
felfedezni a bölcsődét, és akadtak, 
akik nosztalgiázni. Találkoztunk sok 
ismerőssel: a gyerekek volt és jelenle-
gi bölcsis és óvistársai is eljöttek ma 
játszani.

 Amióta megnyílt a Szivárvány Böl-
csőde, mi minden évben ott voltunk a 
Játszónapon. Mint az elmúlt két évben, 
a gyerekek most is remekül érezték 
magukat. Itt ma minden róluk szólt, ér-
tük volt. Kora délután élményekkel és 
„nyereményekkel” felpakolva tértünk 
haza, ahol a lányok kimerülten, de na-
gyon boldogan rogytak ágyba.
 Köszönet Joó Istvánné vezetőnő-
nek és a gondozónőknek a rengeteg 
munkáért és energiáért, amit az elő-
készületekbe és a lebonyolításba fek-
tettek. És köszönet ezért a mosolygós, 
vidám napért.        Gulácsi-Bárdos Petra

- Az Olvasóliget egy orszá-
gos rendezvénysorozat. Ta-
lán a gödiek is hallottak már 
a Margitszigeten, Pécsett 
és  egyéb városokban szer-
vezett kezdeményezésről. 
Ezeknek a rendezvényeknek 
az a lényege, hogy a termé-
szetben, parkban, kertekben 
kialakított ligetekben kínál-
juk a jobbnál jobb olvasni-
valókat vendégeinknek, akik 
hosszabb-rövidebb időre 
megpihennek nálunk. Feltöl-
tődnek, felüdülnek az olva-
sás által, melyet ilyen formá-
ban különleges élményként 
élhetnek meg. Gödön első 
alkalommal rendezték meg 
ezt. A Huzella Iskola Olva-

sóligetének apropója a népmese napja volt, mi ezzel ünne-
peltünk. Meghívtuk Horti Zoltán népmesemondót. A Walch 
épület udvara minden tanórán megtelt gyermekekkel. Úgy 
vettük észre, szívesen fogadták az új kezdeményezést, a 
program nyújtotta változatossággal jól éltek a gyerekek. Sze-
retnénk hagyományt teremteni városunkban is az Olvasóli-
gettel. Legközelebb talán nyáron rendezünk ilyet ismét, szép 
természeti környezet igazán sokfelé akad hozzá – mondta el 
Sáfrán Edina könyvtáros.                                                          V. P. K.

Olvasóliget

Barátságos, hívogató énekszó fogadta 
az  érkező kicsiket az óvoda ódon házá-
nak vadregényes kertjében. A rövid év-
nyitó után a gyermekek máris egy nagy 
közös játék közepén találták magukat. 
Anyukájuk szoknyájába kapaszkodó, 
megilletődött kisfiúk és kislányok he-
lyett rövidesen önfeledten játszó óvi-
sok népesítették be az udvart. A világ-
ra kíváncsi hétpettyes katicabogárka 
dalára mindannyian beléptek a nagy-
kapun, hogy virággal a kezükben foly-
tathassák útjukat egy olyan közösség 

tagjaiként, amely szeretetet, biztonsá-
got igyekszik nyújtani számukra. 
 Az első óvodai nap emlékét szí-
nes pörgettyűk, koszorúk is őrzik 
számukra. A szülők és gyerekek által 
készített gyapjúkép angyalkája pe-
dig az óvodai bejárat ajtaján fogadja 
majd őket minden reggel.
 Az eseményre ellátogatott Markó 
József polgármester és dr. Bognár Lász-
ló alpolgármester (előző ciklusban = 
A szerk). A polgármester elismeréssel 
szólt a szülői és óvónői közösségről, 

melynek áldozatos munkája szeretet-
teljes második otthont teremtett az 
idejáró gyermekek számára. Ebben 
az óvodában szülők és gyerekek egy 
nagycsaládot alkotva együtt örülnek 
az ünnepeknek, egymást segítve élik 
a hétköznapokat. Mint mondta, az 
idejáró gyermekeknek szüleik példá-
ja nyomán természetes viselkedés-
formájukká válik a közösségért való 
munkálkodás, és ezt a szemléletet 
később továbbadhatják majd  társa-
iknak.                               Marczika Judit

Elindultak a hétpettyes katicabogárkák
évnyitó a gödi karácsony sándor Waldorf Óvodában
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Iskolánk tanulólétszáma 2010. szept-
embertől ismét harminc fővel nőtt, az 
osztályok száma is több lett eggyel. 
Ezért a Walch-épület – ahonnan a Bú-
zaszem Iskola júniusban kiköltözött 
– újabb termét kellett használatba 
vennünk. A nyár folyamán felújítot-
tuk a termeket és a folyosókat, hogy 
az odajáró gyerekek se szenvedjenek 
hátrányt, amiért nem a nagy épületek 
valamelyikében tanulnak. Feltételeink 
tovább javultak: Főépületünkben már 
három éve megtörtént az elöregedett, 
kilyukadt radiátorok cseréje és a fűtési 
rendszer korszerűsítése. Idén nyáron 
a B épület felső szintjére is új radiáto-
rok kerültek - mondta el az új tanévre 
készülve Horváth Ferenc igazgató úr, 

aki hozzátette:- Továbbtanulási ered-
ményeink és az immár tíz éve folyó 
országos kompetenciamérés eredmé-
nyei a tavalyi tanévben is felülmúlták 
az országos átlagot. Tanulmányi ver-
senyeken szép eredményeink többek 
között: a területi kémiaversenyen 7. 
és 8. évfolyamon is elhoztuk az első 
helyezést. Az országos Zrínyi Matema-
tika Versenyben tanulóink elnyerték 
az Észak-Pest megyében legjobban 
teljesítő iskola aranyserlegét. A zenés 
színpadok országos találkozóján szín-
játszóink (Gézengúzok) három díjat 
nyertek el. Van hát mihez mérnünk 
magunkat 2010-11-ben is.
 Oktatás és nevelés: Újra elindítot-
tuk a 2-3 évig szüneteltetett Egész-

ségmegőrző Hetet. Ifjúságvédelmi 
célokból a gödi polgárőrség előadói 
tartottak foglalkozásokat bűnmeg-
előzésről, környezetvédelemről, köz-
lekedésbiztonságról.
 A TÁMOP 1.4.3. pályázat – mely 
a 2009/2010. tanév egészének leg-
nagyobb újító munkája volt – ihlet-
te a beszélgetőköröket, amelyekben 
a programba bekapcsolódó alsós 
csoportok a gyerekeket foglalkozta-
tó kérdésekről beszélgetve építik a 
közösséget, gyakorolják az egymás 
közti kommunikáció és a kapcsolat-
teremtés szabályait- fejezte be gon-
dolatai az intézmény vezetője.

Egy osztállyal többet indít 
a Huzella Tivadar általános iskola

GÖDI KÖRKÉP

A csörgőlabda az egyetlen sportág, ami 
nem egy meglévő sportág speciális 
adaptációja a megváltozott képessé-
gű sportolók számára, sőt kifejezetten 
látássérülteknek találták ki. Nem puha 
gyermekjátékra kell gondolni, sokkal 
inkább egy nehéz bowlinglabdára, 
melynek útját – azaz találatát - saját tes-
tével veszi le a vak játékos. Nem finom, 
leányos játék ez – a bekötött szemű pi-
arista diákok a tanúim rá. Férfi legyen a 
talpán, aki „vakon” elvágódik egy ilyen 
jól megküldött labda elé…
 Orsós Zsolt, aki öt esztendős korá-
ban veszítette el teljesen szeme világát, 
a csörgő labda, vagyis a Goal Ball kap-

csán szerzett világkupa, majd Európa-
bajnoki győzelmét követően a magyar 
csörgőlabda paralimpikon csapat tagja. 
2000-ben Sydneyben a 8., 2004-ben 
Athénben a 7. helyen végzett. A Soltész 
Miklós szociális államtitkár által a „szo-
lidaritás nagykövetének” kinevezett, 
Testnevelési Egyetemet végzett fiatal 
élsportoló a középiskolás korosztály 
körében tart figyelemfelkeltő, felvilá-
gosító órákat a látássérült emberek éle-
téről. Mint elmesélte, általános iskola 
hatodik osztályától kezdve látók között 
tanult, önállóan végzi napi rutinfelada-
tait, legfeljebb idegen környezetben 
veszi elő fehér botját. – Célom, hogy 

Európa-bajnok csörgőlabdás tanította
a piarista diákokat

mire a mai fiatalok döntéshelyzetbe 
nőnek, munkaadóvá válnak, vetkőzzék 
le előítéleteiket a megváltozott képes-
ségű társaikkal szemben. Mi is minden-
re képesek vagyunk, amire lehetőséget 
kapunk - nyilatkozta Orsós Zsolt. A kö-
zépiskolások igazi példaképet láttak 
maguk előtt, aki közvetlenségével, hu-
morával, öniróniájával pillanatok alatt 
feloldotta az „ép” emberek bénultságát, 
akik közül a legtöbben ezen a délutá-
non beszélgettek először  látássérült 
emberrel. 

V. P. K.

egyáltalán nem könnyű feladat
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A Kincsem Óvodában idén Mihály 
napon is megrendezték a kézzel ké-
szített tárgyak, játékok, sütemények 
jótékonysági vásárát, melynek be-
vételét az óvodai csoportok között 
osztják szét, lehetővé téve új eszkö-
zök beszerzését.
 Az idei év különlegessége a Né-
meth László Általános Iskolával közö-
sen benyújtott és sikeresen elbírált 
pályázat bemutatása volt, melynek 
köszönhetően a művészeti nevelés 
már óvodás kortól megvalósítható, 
immár anyagi forrásokat is megnyer-
ve e tevékenységnek. Az óvónénik az 
elnyűhetetlen, természetes anyagok-
ból készített játékokkal, ékszerekkel, 
ajándéktárgyakkal demonstrálták, 
hogy létezik vásári áru a kommersz 
üzleti kínálaton túl is. A családok 
apraja-nagyja nagy lelkesedéssel ke-
resgélt a színes forgatagban. Mint 
minden évben, műsort is szerveztek 
a vásár megnyitójára, az óvodape-
dagógusok mellett felléptek a Búza-

Hagyomány – Mihály-napi jótékonysági vásár

szem Iskola Alapfokú Művészetokta-
tási Intézményének kecskedudásai: 
Dudinszky Zsombor és Berkes Péter, 
majd a gyerekek bevonásával, tánc-
házzal végződött a program első fe-
le. A Kincsem Óvodában, ahol közel 
négyszáz kisgyermek tölti minden-
napjait, hagyományosan évente két-

szer szerveznek jótékonysági rendez-
vényeket.  A vásár után idén második 
alkalommal lesz óvodabál, ezúttal 
Márton-napi, libavacsorás, élőzenés 
mulatságra invitálnak minden kedves 
érdeklődőt november 13-ra.

Tóth Józsefné tűhímzés kiállítása nyílt 
meg október 22-én a József Attila Mű-
velődési Házban. Farkas Éva textil ipar-
művész a megnyitón így fogalmazott: 
Az isteni üzenet beteljesül, az ember 
teremtő erővel bír,  művei pedig sze-
retetet, szépséget, harmóniát sugároz-
nak. A legnagyobb ajándék az életben 
egy másik ember. Én ezzel a kiállítással 
kaptam Editet, akit megismerve, vele 
beszélgetve rengeteget tanultam. Pél-
dául elfogadást egy másik műfaj iránt, 
mert beláttam, hogy ezt is lehet művé-

Százhuszonnyolcezer öltés
szi színvonalon csinálni. Edit autodidak-
ta módon kezdte tanulni a tűhímzést, a 
kiállításra elhozta a legelső munkáját is. 
Jól látható az ív, amit teljesített az évek 

alatt. Az alkotásokhoz maga választja 
a színkompozíciókat, a fonalat sokszor 
szálakra visszabontja a megfelelő szín 
eléréséhez. Hetvenkétezer, százhu-
szonnyolcezer öltés egyetlen képben. 
Óriási türelem, figyelem, elhivatottság, 
megszállottság, melyekről én eddig azt 
hittem, csak a „profik” sajátja. Ajándék 
volt megismernem Editet, és megnyit-
nom kiállítását- mondta a gobelinjeiről 
(szövött faliképeiről) ismert iparmű-
vész, Farkas Éva.

G. K.

GÖDI KÖRKÉP

A gyerekek szeretik ezt a hagyományt
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Göd város Önkormányzata 2009 óta hivatalo-
san is „Idősbarát Önkormányzat”. A díjat 2004-
ben a szociális és a belügyminiszter alapította, 
felhívva a figyelmet, hogy a településeken az 
önkormányzatok tehetnek legtöbbet a komp-
lex időspolitika érdekében. Göd városa is azon 
települések közé tartozik, amelyek alapfelada-
taikon túl példamutató kezdeményezéseket 
tesznek az időskorú lakosság érdekében. A házi 

segítségnyújtás, meleg ebéd 
házhozszállítása, házi jelző-
rendszer kiépítése mellett a 
gödi idősek hétköznapon-
ként napközi otthonban tölt-
hetik idejüket egészségügyi 
felügyelet mellett, háromszo-
ri étkezéssel, szükség esetén 
szállítással, és ami a legfon-
tosabb: társaságban. Az októ-
ber 1-jei világnapról a Vasvári 
utcai Idősek Klubjában, a gö-
di idősgondozási központban 
is megemlékeztek. A klub 
tagjait nyugdíjas társaik, a vá-
rosvezetés képviselői: Lenkei 
György, a szociális bizottság 
elnöke és Markó József  pol-
gármester köszöntötték.  Az 
elmúlt esztendőben felújított 
épületbe lépve megnyugtató 
érzés fogja el az embert. Aho-
gyan itt az idős generáció-
val foglalkoznak, tisztelettel, 
szeretettel, megbecsüléssel, 
megértéssel, odafigyeléssel, 
az valóban példamutató. 

G. K.

idősek Világnapja

Egy egész nagyzenekar – a Váci 
Szimfonikus Zenekar játszott az ok-
tóber elsejei világnap alkalmából a 
Németh László Általános Iskolában. 
A műsor szenzációs válogatás volt, 
melynek köszönhetően a sportcsar-
nokban adott koncert lekötötte a kö-
zel 1000 gyermek figyelmét. A teljes 
általános iskola mellett óvodások is 
vendégeskedtek a rendezvényen. 
Smetana Moldvája, a Boleró, a Kard-
tánc mint klasszikus „slágerek” kör-
belengték, megtelítették a teret. A 
zenekar hangszereit is bemutatták 
a koncert kezdetén a közönségnek. 
– Szerencsére sok esetben hívnak 

Csemege a zene Világnapján
bennünket az iskolák, és meggyőző-
désem: feladatunk is megismertetni 
a gyerekekkel a klasszikus zenét, a 
nagyzenekar által előadott játék nyúj-
totta élményt – mondta el Farkas Pál 
karnagy. Idén ősszel egy háromhetes 
mexikói turnéra készülünk. Évente 
közel száz koncertet adunk, ami igen 
magas szám – tette hozzá.

V. P. K.

farkas pál karmester konferál

Farkas Györgyné
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könyvTári hírek
 
bütyköldéink: 

2010. 11. 26. /péntek 13-17óra/
Katica Gyermekkönyvtár 
(2131. Göd Pesti út 72.) 

Mikulást hajtogatunk, és adventi 
ajtódíszt is készítünk.

2010. 12. 03. /13-17óra között/
Ady Fiókkönyvtár (2132. Göd, 
Kálmán u. 13.)  Sókerámiából 
készítünk faliképet Mikulásra és 
karácsonyra.

2010. 12. 17. /13-17óra között/
Katica Gyermekkönyvtár 
(2131. Göd Pesti út 72.) 

Gyöngyékszereket fűzünk, és 
origami ajándékdobozkába tes-
szük.
Minden alkalommal diafilmeket is 
vetítünk 15 órától!
Bekapcsolódni bármikor érde-
mes, folyamatosan jöhettek!
Szeretettel várunk benneteket: 
Ica néni, Edina néni és Ági néni 
könyvtárosok.
A belépés ingyenes!

József Attila Művelődési Ház
november–december

november 12. 14.00-16.00 
Napos Oldal Nyugdíjas Klub össze-
jövetele
18.00 Aszalai Imre fotókiállításá-
nak megnyitója

november 13. 9.00-12.00 
Homeopátiás klub

november 15. 10.00 
„Áfonya” Bábbérlet 2. előadása: 
Grimm-Busz Színház: Mackókaland

november 19. 17.30 
Gödi Felvidékiek Köre és az Új Ho-
rizont Irodalmi Klub vendége Dr. 
Benedek Csaba ny. belgyógyász, 
a helyi Hagyományőrző klub és a 
Konzervatív Baráti Kör elnöke.

november 20. 9.00 
Babaruha börze
17.00 ÉLETFA ismeretterjesztő elő-
adássorozat első előadása: Dr. Ba-
kay Kornél régész, történész „Ma-
gyarság és Európa” című előadása.

november 24. 13.00-16.00 
Vöröskeresztes klub összejövetele 
– Idősek Napja alkalmából Fellép-
nek: Kállay Bori és Berkes János 
operaénekesek

november 26. 16.00 
Nóta klub
16.00 Lámpás’92 Alapítvány kiállí-
tásának megnyitója

november 28. 10.00-12.00 
Családi kézműves játszóház ke-
retében adventi koszorút készí-
tünk. Mindenki hozzon magával 
4 db gyertyát! A foglalkozás díja 
600,-/koszorú.

december 02. 14.00-18.00 
Véradás

december  03. 18.00 
Filmklub: Csokoládé című film ve-
títése

december  04. 9.00-12.00 
Homeopátiás klub: Dr. Molnár Ma-
riann: Növények a homeopátiában 
és „különleges” szerek.

december 10-12.12.00 
„Karácsonyi ébredés” rendezvény-
sorozat keretein belül:

december  10. 14.00-17.00 
Napos Oldal Nyugdíjas Klub ka-
rácsonyi összejövetele a Horizont 
Irodalmi Klub csatlakozásával

december  11. 10.00-12.00 
Családi kézműves játszóház
9.00-12.00 Gyermekek kézműves 
alkotásainak kirakodó vására 
16.00 a Röcögő Néptánccsoport 
karácsonyi bemutatója
16.30 órától Gödi Fonó - magyar 
táncház a Mészáros zenekarral

december  12. 10.00 
kézműves játszóház
16.00 bábszínházi előadás
17.30 a városi karácsonyfa-díszítő 
verseny ünnepélyes díjkiosztója 
Mindkét nap kézműves kirakodó 
vásár.

ADy KluB
november 13. 10.00-12.00 

Családi kézműves játszóház: Miku-
lásra készülünk.

november 18. 13.00 
Napos Oldal Nyugdíjas Klub össze-
jövetele

november 20. 14.30-15.30 
Cukorbetegek klubjának összejö-
vetele
18.00-22.00 Rock Folk Blues Band 
klub

november 21. 18.00 
„Retro Ady” Régi filmek vetítése az 
Ady Klubról Gallé Gábor vezetésével

november 27. 15.00 
A Hagyományteremtő klub összejö-
vetele. Fejér megyéből, szülőföldjéről 
hozott néphagyományokról mesél 
dr. Selmeczi Kovács Attila (Néprajzi 
Múzeum). 

december  14. 13.00-17.00 
Véradás

vasárnapi koncert 
az olajfa művészházban
Szeretettel hívunk és várunk, 
minden kedves érdeklődőt
CSONKA zSuzSANNA 
operaénekes növendékeinek
házi koncertjére november 14-én 
16 órára az emeleti galériában

meghívÓ
M. Kovács Ilona festményeinek 
kiállítása az Olajfa Művészházban
2010. november 17-én, 
szerdán 17.30-h-kor nyílik.
Köszöntőt mond: 
Dr. Pintér György alpolgármester.
A kiállítást Kucsera Tamás Gergely 
filozófus-szociológus nyitja meg.
Közreműködik: Fábián Bernadett 
(ének), Cserdid Ildikó (gitár)
Megtekinthető 2011. január 30-ig
(munkanapokon keddtől-péntekig 
10.00-18.00, szombaton 09.00-13.00)
Cím: Göd- Alsó, Pesti út 42/a  
www.olajfamuveszhaz.hu
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Aradi koszorúzás 
 
2010. október 6-án a Gödi Keresztény Konzervatív Baráti Kör  ismét  tiszteletét tette az 
aradi vértanúk koszorúzási ünnepségén. 
 – 39 fős létszámmal érkeztünk Aradra, és ragyogó napsütésben vettünk részt az ün-
nepségen. 
 Aradon a vesztőhelynél és a Szabadság-szobornál is koszorúztunk. Látogatást tettünk 
Vingán, megtekintettük szemet gyönyörködtető templomát.. Utunk záróprogramjaként 
Temesvár városát is bejártuk. Tartalmas napot töltöttünk együtt. Reméljük, a jövő esz-
tendőben ismételten leróhatjuk tiszteletünket a 13 aradi vértanú emléke előtt- mondta 
Farkas Márton, a Baráti Kör alelnöke.                                                                                        G. K.
 

Őszi programjaival Göd városi Könyvtár is bekapcsolódott 
a „Könyvtárak összefogása a társadalomért” országos ren-
dezvénysorozatába, amely október első hetében zajlott 
le. Ezek a programok arra próbálták ráirányítani a figyel-
met, hogy milyen fontos szerepe van a könyvtáraknak az 
olvasóvá nevelésben vagy a helyi kultúra megismerteté-
sében.
 Első rendezvényként Szegedi Katalin „Színem java” 
című kiállítását tekinthették meg az érdeklődők a JAMH 
kiállítótermében okt. 1-20. között – erről külön cikkben 
számolunk be.
 Következő programként helytörténeti sétára invitál-
tuk Önöket október 5-én kedden délután Bátorfi József 
vezetésével. Eredetileg a sétát az állomásépületen és a 
Kiserdőn át terveztük a Nemeskéri kúriához, ám a szakadó 
eső miatt ez a kis kitérő elmaradt.
 A kúriába elkísért bennünket a Nemeskéri-leszárma-
zott Mühlbacher Istvánné is, aki megmutatta, mely szobá-
kat használta a család, s beszélt a Kiss-Jankovics Alapít-
ványról,  amely több mint egy évszázadon át biztosította a 
Nemeskéri família férfitagjainak külföldi tanulmányútjait. 
Ezután Murvai Zoltán, a kúria jelenlegi tulajdonosa kalau-
zolt végig bennünket az épületen, beszélt az épület törté-
netéről, a felújításokról, megmutatta, mely részeket épít-
tette át klasszicista stílusban, hogy egységes külső képet 
mutasson a kúria.
 Igen élvezetes és élményekben gazdag séta volt. Saj-
náljuk, hogy a rossz idő miatt csak kevesen jöttek el!

Őszi könyvtári napok

 Október 9-én szombaton délután rendhagyó kézmű-
ves foglalkozást tartottunk a Katica Gyermekkönyvtárban, 
ahol a kisebbek kukoricát morzsolhattak, a nagyobbacs-
kák pedig csuhébabát készíthettek. Délután 3 órakor 
megérkezett Havas Nelli bábművész, s népmeséket adott 
elő a szőnyegre települt aprónépnek.
 Záróprogramként október 10-én vasárnap családi ve-
télkedőn mérték össze erejüket a családi csapatok. Volt 
mindenféle feladat: keresztrejtvényfejtés, foghíjbeépítés, 
szótotó „mit is mond a hogyishívják” címmel. A rovásírásra 
fordításban is gyakorolhatták magukat a családok, majd 
voltunk olyan galádak, s ezúttal mi, könyvtárosok tettünk 
fel ún. „referensz kérdéseket” a résztvevőknek (pl. fel kel-
lett kutatniuk a kézikönyvtár segítségével, hol található 
Rapsonné vára). 
 Kreativitásban is vitézkedtek a csapatok, szebbnél 
szebb gyurmalogót készítettek a könyvtárnak, amelyet 
utólagos engedelmükkel fel is használunk majd. Végül 
idézetekből kellett műveket felismerniük, s több-keve-
sebb citátum segítségével valamennyi család kitalálta a 
feladott regényeket. A főnyereményt, egy hajdúszobosz-
lói családi hétvégét Ácsék nyerték el, de a verseny igen 
szoros volt, valamennyi csapat sok pontot gyűjtött.
 Gratulálunk a Szőke, a Szmeskó, a Bérczes és a Hubay 
családnak is!
 Reméljük, sikerült újabb hagyományt teremteni az 
őszi könyvtári napokkal, s hogy jövőre még többen keres-
nek fel bennünket, s vesznek részt programjainkon.
 Visszatérve a hétköznapi kerékvágásba, továbbra is 
várunk minden kedves olvasót a könyvtárba, régieket és 
újakat egyaránt!                         Hegyi Valéria könyvtárvezető

Családi vetélkedő
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- Mennyire gödi a mű?
Nógrádi Gergely: Gödi író írta, Gö-
dön, és a kisvárost, ahol a történet 
játszódik, Gödről mintáztam.

– Örül annak, hogy kötelező olvas-
mány lett a Vau!?

N.G.: Remélem, ettől még nem utál-
ják meg a gyerekek a regényt. Általá-
ban ez a kötelezők sorsa.

– Igaz, hogy a regény folytatása, a 
Nyau! három hónap alatt elfogyott, 
és hogy felterjesztik Az Év Gyerek-
könyve díjra?

N.G.: A napokban jelenik meg a má-
sodik kiadás. Az említett felterjesz-
tésről eddig nem kaptam hivatalos 
értesítést.

– Gratulálunk az írói sikerekhez. 
Ugyanakkor amióta egy külföldi 
ösztöndíj miatt lemondott a kép-
viselői mandátumáról, sokan hi-
ányolják Önt a helyi politikából. 
Miért nem indult az önkormányzati 
választásokon?

N.G.: Az írói és az énekesi elfoglalt-
ságaim mellett a családomra is alig 
marad időm.

– Azért követi a városi eseménye-
ket?

N.G.: Természetesen, hiszen itt élek 
és itt nőnek fel a gyerekeim.

– Kifejtené a véleményét egy kicsit 
részletesebben?

N.G.: Már a kampányidőszak kezde-
tén nyilvánvaló volt, hogy igazából 
csupán két politikai szereplőnek van 
esélye a városvezetői posztra. Az 
egyik jelölt szerény, de valós ered-
ményekkel kampányolt. A másik 
gyűlöletet keltett és sarat dobált bol-
dog-boldogtalanra, miközben nyolc-
éves képviselői munkája legnagyobb 
eredményeként saját vállalkozása 
felfuttatását jelölte meg. A gödieket 
azonban nem lehet megvezetni min-
denféle sunyi mellébeszéléssel. Ha 
egy nem túl karizmatikus, de alap-
vetően jóindulatú ember, illetve egy 
önmagát Megváltónak beállító, ördö-
gien szemfényvesztő között kell vá-
lasztanom, magam is az előbbi mel-
lett teszem le a voksomat.

– Önt név szerint említették Rá-
bai Zita Göd Cafe című városvédős 
kampánykiadványában a Körkép-
pályázattal kapcsolatban. Mi a vé-
leménye arról a lapról és a felelős 
szerkesztőjéről?

N.G.: Semmi. Számomra az említett 
produktum és hölgy szakmai és em-
beri szempontból egyaránt értékel-
hetetlen.

– A napokban ön nagysikerű opera-
estet adott a JAMH-ban egy másik 
gödi énekművésszel, Hruby Edittel. 
Várható, hogy mostantól gyakrab-
ban láthatják-hallhatják a gödiek?

N.G.: Ennél fontosabbnak tartom, 
hogy végre valóban színvonalas 
színházi produkcióknak örülhessünk 
Gödön; hogy legyen egy korszerű 
színháztermünk; s hogy megvalósul-
jon sokunk régi álma, egy nívós nyári 
művészeti fesztivál. Gödnek a spor-
ton-wellnessen kívül nincs más kitö-
rési lehetősége, csak a kultúra – en-
nek fényében legfőbb célunk nem is 
lehet(ne) más, mint minden erőnkkel 
a turizmusra összpontosítani.

Tóth Anna

Újabb gödi könyvsiker!
Szeptembertől számos iskolában ajánlottá, sőt több intézmény-
ben egyenesen kötelezővé tették Nógrádi Gergely Vau! című ifjú-
sági regényét, s a könyvhöz pedagógusok által összeállított, hiva-
talos munkafüzet is megjelenik. A siker nyilván a városé is, hiszen 
egy köztünk élő íróról van szó. 

Különleges klubdélutánnak voltak 
részesei a Napos Oldal nyugdíja-
sai. Két fiatal operaénekes, Hruby 
Edit és Nógrádi Gergely vállalta a 
közös fellépést a József Attila Mű-
velődési Ház színpadán. – Nem el-
ső alkalommal énekelünk együtt. 
12 évvel ezelőtt voltunk már egy-
más partnerei a színpadon, most 
újra összeterelt bennünket a sors.  
Gyermekeink osztálytársak lettek, 
ennek köszönhetően elevenítet-
tük fel a szakmai kapcsolatot is 
– mondta a gyönyörű hangú éne-
kesnő. – A Napos Oldal már régó-

Nógrádi Gergely és Hruby Edit koncertje

ta rágta a fülem, úgy látszik, most jött el az 
ideje, hogy fellépjek a városban, ahol élek 
– tette hozzá Nógrádi Gergely, aki gyerme-

kei születésekor döntött úgy, hogy 
néhány évre felhagy az énekléssel, 
inkább fürdetni szeretett volna 
esténként, nem pedig színpadon 
állni, ahogy ő fogalmazott. – Most 
egy zsinagóga kántora vagyok, új-
ra foglalkozom énekléssel, sokat 
utazom. Edittel énekelni nagyon 
jó volt, felelevenedtek a régi em-
lékek, talán valóban lesz jövőre 
folytatás, mint ahogy azt a kon-
cert végén ígértem - nyilatkozta 
az operaénekes.

V. Pálfai Kinga

Nógrádi Gergely
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Három csapattal, Leányfalun vendégeskedett a GDSE-Huzella 
Röplabda Szakosztály legfiatalabbjaiból álló együttes.  
 - Két csoportban, 4-4 csapat, körmérkőzésekkel döntötte 
el a sorrendet. A végső helyezésekért a csoportok helyezett-
jei játszottak egymás ellen. A gyerekeknek legközelebb hazai 
környezetben  lesz lehetőségük az újabb megmérettetésre, a 
nagyobb korosztálynak hamarosan indul a bajnokság, ott mu-
tathatják meg, mennyit fejlődtek tavaly óta – mondta Oláhné 
Szűcs Katalin edző, szakosztályvezető.
 Gödi eredmények, Leányfalu: 1. GDSE „A” (Dalnoki Lilla, 
Oláh Dóra, Otter Kitti, Tuza Vivien) 6. GDSE „B” (Daray Luca, Me-
gyeri Kinga, Szilágyi Aletta, Zoboki Réka), 7. GDSE „C” (Bérczes 
Borbála, Mosonoki Zselyke, Sólyom Emese)                            V.F.

A Balázsovits János Sport-
csarnokban ősszel két je-
lentősebb röplabdaese-
ményre kerül sor a Gödi 
Sirály Közhasznú Egye-
sület szervezésében. Ok-
tóber elején az OKTOPA 
került megrendezésre, 

Leányfalun bemutatkoztak a legkisebb lányok

Októberben OKTOPA, 
novemberben jön a RÉKA ismét

november végére a RÉKA 
került kiírásra. 
 Az október 9-ei vegyes-
röplabda kupa kilenc csa-
patából a győzelmet az Á 
La Cool szerezte meg az NB 
I. 101 és a Sandstorm előtt. 
Az egyéni díjak nyertesei: 
Mohai Mónika (legjobb 
feladó), Hajagos Dorottya 
(legjobb védő), Batáriné 
Balázs Erzsébet (legjobb 
szerváló), Kaposvári Tamás 
(legjobb blokkoló), Batári 
Zsombor (legjobb ifi), Ri-
bényi Ákos (legjobb seni-
or), Béri Zsolt (legjobb ütő), 
Oroszi Tamás (legszimpati-
kusabb játékos).
 A hatodik alkalommal 
meghirdetett RÉKA-ra, azaz 

RöplabdaMix Éjszakai Kupa 
Amatőröknek elnevezésű 
tornára november 27-én 
17.00 - 24.00 óra között ke-
rül sor. A kiírás szerint a csa-
patlétszám 6 fő, maximum 4 
fő csere lehetséges. Egy csa-
patban legfeljebb 2 olyan 
játékos lehet, aki valaha 
NB-I. vagy NB.II. minősítés-
sel játszott. A mérkőzéseket 
a Balázsovits Sportcsarnok 
versenyméretes pályáján, 
női magasságú (224 cm) 
hálóval, valamint a Németh 
László Általános Iskola tor-
natermében, a szabványos-
nál kisebb területű pályán 
bonyolítják le. A tornára 
korhatármegkötés nélkül 
lehet nevezni. A pályán egy 

csapatban legalább 3 női 
játékosnak kell tartózkod-
nia, kivétel ez alól a csa-
ládi csapat.
Érdeklődni és nevezni 
a godisiraly@invitel.hu és 
a raczki@liwet.hu e-mailcí-
men, vagy a 061 269 2322-
es fax számon lehet; neve-
zési határidő november 20.

V.F.

A Gödi SE kosarasainál is 
beindult az őszi bajnokság, 
a kadeteken kívül minden 
más korosztály pályára lé-
pett a fordulók során. Az 
utánpótlás eddig száz szá-
zalékosan teljesített.
 - Az utánpótláskorúak 
eddig mindent megnyer-

meccsüket. A gyerek csa-
pat két alkalommal össze-
sen két győzelemmel zárt, 
serdülőink is két meccsen 
két győzelmet szereztek, 
juniorjainknak szintén két 
meccs, két győzelem a 
mérlegük. A legkisebbek 
az előkészítő csoportban 

Utánpótlássikerek az őszi bajnokságban
tek, bár a kadetek még 
nem játszottak, nem mu-
tathatták meg mit tudnak. 
A felnőtteknél jelenleg még 
csapatépítés folyik, mely-
nek során a régebbi és a fi-
atal játékosaink összhangját 
szeretnénk megteremteni; 
ők elveszítették mindkét 

ismerkednek a sportág-
gal, várjuk a további ér-
deklődőket, információkat 
a  w w w. g o d k o s a r. h u  o l -
dalon olvashatnak – tájé-
koztatott Dévényi Tamás, 
szakosztályvezető. 
 

V.F.

A jövő sikercsapata
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Az alábbiakban a Gödi SE korosztályos 
labdarúgó-eredményeit ismertetjük 
Pató Gábor utánpótlás-vezető segítsé-
gével.
U-19 ifi csapat: Budajenő KSK - Gödi 
SE 1-14. Gólszerzőink: Várnai 4, Sá-

Időpont: 
2010. december 4. szombat
Helyszín: 
Felsőgöd, Németh László Általános 
Iskola és a Balázsovits János Sport-
csarnok
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Öt győzelemmel az élen!
- Toronymagasan vezetünk a bajnok-
ságban! – újságolja Fojt Attila szakosz-
tályvezető.
 A Pest megyei 1. osztályú csapat-
bajnokság erősebb mezőnyében Göd 
az egyetlen csapat, amely még pontot 
sem vesztett. A GSE gárdája öt fordulón 
keresztül magabiztos, fölényes győzel-
meket aratott. Ezen csapatok között 
volt Vác együttese, akik tavaly még az 
NB III-ban játszottak valamint Gödöllő, 
az előző bajnokság rivális ellenfele.
 - Már túl az őszi fordulók felén, bí-
zunk a további négy forduló sikerében 

Gödi SE utánpótlás-eredmények
pi P 3, Martin-Gál 2, Pató 2, Sápi M 
2, Csánki A.
U-13  Serdülő  II. csapat: Dunakeszi Vas-
utas - Gödi SE 2-3. Gólszerző: Balázs M 
3.
U-16  Serdülő  I.  csapat: Gödi SE - Pilis-
port  SE  (Solymár) 8-1. Gólszerzőink: 
Csánki K 3,  Rácz R  2, Ráth D, Kolok Cs, 
Kolok B.
U-19 Ifi csapat: Sződ BLSE - Gödi SE 0-2. 
Gólszerző: Csánki K 2.
U-13  Serdülő II. csapat: Gödi SE  -  Gal-
gagyörk SE 1-2. Gólszerző: Persel.
U-16  Serdülő  I. csapat: Budakalászi 
MSE  -  Gödi SE 0-6. Gólszerzőink: Csán-

ki K 2, Martin-Gál 2, Rácz, öngól.
U-19 ifi csapat következő mérkőzése a 
Kismarosi pálya használhatatlansága 
miatt elmaradt.
U-13 Serdülő II. csapat:  Acsa SE - Gödi 
SE 3-4. Gólszerzőink: Persel 2, Ráth V, 
Kiss M.
U-16 Serdülő I. csapat: Tahitótfalu - Du-
nakanyar -  Gödi SE 1-3.Gólszerzőink: 
Berzeviczy G 2, Rácz R.
U-19 ifjúsági csapat: Gödi SE - Nagy-
kovácsi SE 6-2. Gólszerzőink: Pató Á  2, 
Csánki K, Csánki A, Martin-Gál, Burger.
U-13 serdülő II. csapat: Fóti SE - Gödi SE 
4-2. Gólszerzőink: Sebestyén, Balázs M.
U-16 serdülő I. csapat: Gödi SE - Vác VLSE 
2-1. Gólszerzőink: Martin-Gál, Kolok B.

G.K.

Mikulás Szabadidősport Nap
Sportprogramok: labdarúgás (Óvo-
dás torna, Városi Utánpótlás Kupa 
– VUK Kupa –, családi torna, ügyességi 
versenyek, ismert sportolók bemutató 
mérkőzése), amatőr asztalitenisz és tol-
laslabdaverseny, asztali labdarúgás.

Egyéb programok: bábkészítés Ha-
vas Nellivel, kézműves foglalkozás, ad-
venti és karácsonyi díszek készítése.
A sportnapon Wichmann Tamás, le-
gendás kenus, ebéddel várja a spor-
tolókat, a vendégeket.

is. A legnehezebb küzdelem Szentend-
re ellen várható, mert ők is hasonló 
erőt képviselnek, mint mi. E két csapat 
között fog eldőlni az első és második 
helyezés sorsa – összegzett Gulyás 
Miklós, a gödiek edzője.                        G. K.

A P R Ó H I R D E T É S
Gödi munkahelyre férfi MUNKAERŐT KERE-
SüNK AUTOCAd fELHASzNáLóI ISMERET-
TEL. Angol nyelvtudás előny. Önéletrajzot 
a group-lift@invitel.hu címre kérem küldeni.
Érdeklődni: +36 20/575 4573 

BUdAPEST VI. KERüLETI KÉTSzOBáS LAKáS 
ELAdó, vagy gödire cserélem. 
Tel.: 06 70 286 0383

BABySITTER ÉS IdŐSGONdOzó TANfO-
LyAM INdUL Vácon 2010. november 18-tól.  
www.gyermekoldal.hu
Tel.: 06 20 566-5047

EGyüTT KÖNNyEBB! 12 éve sikeresen műkö-
dő Cronos társkereső iroda hálózat Vác-Duna-
kanyar régió. http://vac.ctk.hu
Tel.: 06 20 566 5047
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Az év ajánlata a

Szemcsi Optikában
Megunta már az állandó szemüveg cserélgetést...?

esetleg már progresszív szemüveget használ, de újat szeretne...?
itt a lehetőség! Válassza nálunk a hoyalux id termékcsalád valamelyikét és mi

megajándékozzuk Önt egy 50 000 Ft értékű Malév repülőjeggyel..!!!

akció időtartama: 2010. november 1.-2011. Január 31.
az akció más kedvezményekkel nem összevonható!

további részletek és egyéb akciók az üzletben.

LáTáSVIzSGáLAT ÉS SzAKTANáCSAdáS
(bejelentkezés alapján, szerda délután)

Cím: 2132 göd, ady endre u. 2.
(felső-gödi vasútállomás)

Telefon: 06-20/263-7066, 06-27/333-720 •  Nyitva tartás: hétfő-péntek: 1000-1800, szombat: 1000-1300

Egészségpénztáraink: OTP, VITAMIN, PATIKA
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Invi4 – mindent egybegyúrtunk a valódi szórakozásért

az invitel egy csomagba gyúrta invitV, adsl, mo-
bilinternet és telefon szolgáltatásait, amelyeket 
mostantól akár egy előfizetéssel is igénybe vehe-
tünk. a kedvezményes ár, az egyetlen számla, a ru-
galmasan összeállítható elemek – közel 70 féle vari-
ációból választhatunk! – mind-mind olyan tényező, 
amellyel az invi4 a szabadság élményét nyújtja az 
egész családnak. ha szeret spórolni, jelentős ked-
vezményt kapni, akkor eljött az ideje a váltásnak! 

tudatos döntés
A legtöbben keveset foglalkozunk a televízió-, telefon-, vagy internet-előfizetéseinkkel. Egyszer megkötöttük a szer-
ződést és természetesnek vesszük, hogy van, hogy működik. Pedig időről-időre érdemes felfrissíteni a szolgáltatáso-
kat és átgondolni azt, hogy miként lehet a legtöbb dologra a legolcsóbban előfizetni és valóban a család igényeire 
szabni a választott szolgáltatásokat. A választás a miénk, az Invi4-gyel pedig a döntés sem túl nehéz. Az új szol-
gáltatáscsomagban a hagyományos telefon mellett az otthoni szórakozás elemeit: az IPTV, ADSL és mobilinternet 
szolgáltatásokat gyúrta össze az Invitel és mindezt most igazán kedvező áron nyújtja új, vagy meglévő előfizetőinek, 
széles, kombinálható választékban.

Miért szeretjük a csomagolt szolgáltatásokat?
Elsősorban, azért mert spórolhatunk. A csomagokban az Invitel sokkal nagyobb kedvezményeket ad, ezzel is 
jutalmazza a hűségünket. De nemcsak ezért, hanem, mert kényelmesebb és egyszerűbb is, hiszen egy szolgál-
tatónál kapunk meg mindent, és a hónap végén az eddigi 3-4 helyett csupán egyetlen számlát kell befizetnünk. 
Ráadásul a csomagokban mindig a legújabb megoldásokra lehet előfizetni, a tartalmukat pedig saját magunk 
állíthatjuk össze – úgy, ahogy nekünk a legjobb, ahogy mi szeretnénk.

internet kint és bent, a szabadság választásával
Az Invi4 egyik különlegessége, hogy a csomagban megtalálható a mobilinternet is. Ha nemcsak otthon, az „asztali” 
gépen szeretnénk internetezni, hanem például utazás, nyaralás közben, vagy az iskolában, egyetemen, akkor érde-
mes mobilinternet-szolgáltatásra is előfizetni. De mit tegyünk, ha nem szeretnénk két előfizetést kötni. Az Invi4 erre 
is megoldást nyújt. Az ADSL és a mobilinternet szolgáltatást együtt, egy csomagban tartalmazza, így segítségével az 
egész országban – a mobilinternet lefedettségű területeken – bárhol és bármikor elérheti az internetet, levelezhet, 
tájékozódhat a menetrendekről, a nap híreiről, időjárásról, de barátai hogylétéről is.

invitV – a jövő televíziója
Gondolt már arra, hogy milyen jó lenne, ha a televízióban Ön határozhatná meg, mikor kezdődik egy-egy műsor? 
Vagy ha lemaradna valamiről, akkor egy gombnyomással visszanézhetné az elmúlt pár nap adásait, a késő esti filme-
ket pedig felvehetné, így bármikor megnézhetné, megállíthatná, a bennünk található reklámokat pedig áttekerhet-
né? Az Invi4 csomagban ez most külön DVD-, vagy videorögzítő nélkül is lehetséges, hiszen az InviTV számos olyan 
kényelmi funkcióval rendelkezik, amelyek élvezhetőbbé és valódi élménnyé teszik a televíziózást.

legyen az elsők között
ha szeretné kihasználni és élvezni a legmodernebb technológiákat, 
az invitV-t, a mobilinternetet és közben szeretne spórolni a telefon és 
az adsl-előfizetésen is, az invi4 az ön csomagja. nem kell mást ten-
nie, csak látogasson el személyes Ügyfélkapcsolati napunkra gödön, 
a polgármesteri hivatalba (pesti út 81.), ahol november 11-én 17:00 
és 19:00 között várjuk, vagy hívja fel az invitel ügyfélszolgálatát az 
1288-as számon, ahol munkatársaink azonnal fogadják megrendelé-
sét, hogy akár már néhány napon belül otthonában élvezhesse a kivá-
lasztott szolgáltatásokat. igényét online is jelezheti a weboldalunkon 
(www.invitel.hu).
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• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

• Gépjármű átírás
• Első forgalomba helyezés
• Üzembentartói jog bejegyzése
• Forgalomból történő kivonása
• Forgalmi, törzskönyv, rendszám,  
 regisztrációs matrica pótlása
• Opciós jog törlése
• Származás ellenőrzés

Okmányirodai ügyintézés (akár 24 órán belül)

Kötelezőbiztosítás kötés

KovácS AuTÓSzERvIz
Göd, Pesti út 120.
Tel./fax: 06-27-330-832; 06-20-9642-704
www.kovacsautoszerviz.eoldal.hu

Új! Új! 
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sitt, sóder, homok, 
termőföld szállítás, 

lomtalanítás 3-4-5-6-7-8 m3 
konténerekkel.

GÉPI fÖLdMUNKA

KONTÉNER RENdE LÉS

06-20-941-5805

BŐR ÉS TExTIL
RUHázAT jAVíTáS,
átalakítás, MéRetRe készítés

OLASz jÚLIA
tel: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Mangalica 
malacok

és
hízó

eladó!
Telefon:

06-30-951-3193

HAwAII
MASSAgE

fIATAL fÉRfITóL
(szükség esetén házhoz megyek)

Tel.: 06-20/522-5800
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Tv-k, 
videók, cd-k, 
Hifi tornyok javítása

Latorczai István
Tel.: 06-20-321-4801

TüzIfA

Cser, tölgy, bükk,
akác tüzifa hasítva,

leszállítva eladó!

Telefon:
06 20 496 1264

E g yE D I  b ú To R K É S z í T É S !
ingyenes helyszíni felmérés, tervezés.

konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

Somfai Péter
Telefon: 06-20-974-3116

továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!
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PARKETTáS VáLLAL hagyományos, 
szalag-, laminált padlólerakást, csiszo-
lást, lakkozást, javítást. 
Tel.: 06 70 505 1177

SzOBAfESTÉS, mázolás, tapétázás, 
belső dekorációs munkák, gipszkarton 
falak és álmenyezetek építése, stb. 
Tel.: 06 30 386 4456

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

HázHOz MEGy! 
Fodrász, gyógypedikűrös! 
Hívd Idikót!  Tel.: 06 70 269-8446

VEGyES ISTáLLóTRáGyA HázHOz-
SzáLLíTVA ELAdó
Tel.: 06 20 941 5805

ANGOLóRáK KISMAMáKNAK: 
HOzd A BABádAT IS! 
http://mama-angol.hupont.hu/ 
Tel.: 06 20 776 4177. 

szerződést kötne fiatal, megbíz-
ható munkahellyel rendelkező 

pár, egyedülálló segítségre 
szoruló idős személyekkel.

hívjon bizalommal!

telefon: 06-20/66-37-796
06-20/66-37-758

Vízitorna 
a felsőgödi Kékduna Üdülőben, 

hétfőn, szerdán és pénteken este. 
Ára: 1.200,- Ft/fő, amely tartalmazza

az úszómedence, a szauna, a gőzkabin
és a jakuzzi használatát is.

Jelenkezés és információ: Sántha Tímea 
Telefon: 20-425-9792 (timeasantha@gmail.com)

www.vizitorna.net

ÚSZÁSOKTATÁS
GÖDÖn

T.: 20-425-9792



Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.comGÖDI KÖRKÉP26

Októberi keresztrejtvényünk megfejtése: „Visszeres pana-

szaival keresse az Inczeffy Patika érsebészeti rendelését.” 

Nyerteseink: huszárné borbás Melinda és berzeviczy pál-

né. A nyereményeket eljuttatjuk Önökhöz. Gratulálunk!
Novemberi keresztrejtvény feladványunk megoldását, 
kérjük, nyílt levelezőlapon juttassa el szerkesztőségünk 
címére. 2132 Göd, Pf.: 72.!
Nyereményeink: Egy – egy 2 000 Ft-os, melyet a Betűbolt-
ban beválthatnak a győztesek!

www.g
od.h

u
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dr. Nyisztor Magdolna
pszichiáter szakorvos, jungi 

és kognitív-viselkedésterápiás képzettség
Csütörtökön 15-18 óráig

dr. Imre Zsuzsanna
Reumatológus és fizioterápiás szakorvos

Hétfőn 17-19-ig

dr. Nemeskéri Ferenc
szülész-nőgyógyász

Rendelés: bejelentkezés szerint

dr. Mocsai Lajos
Ortopéd főorvos

Szerdán 17-19 óráig

Ultrahang
Nagy Ildikó, Nagy Gábor

Hétfő, csütörtök: 15-18-ig

dr. Gellért Gábor 
Sebész, érsebész főorvos 

Rendelés: bejelentkezés szerint

Ajándékozzon egészséget az INCZEFFY  PATIKÁBÓL!
Akciós karácsonyi csomagok széles választékával várjuk!

Boldog ünnepeket kívánunk! 

2131 Göd, Pesti út 86.    Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 730-1930 szombat: 730-1200

Bejelentkezés: +36-27-336-150
www.inczeffypatika.hu 

dr. Dragodán Katalin 
bőrgyógyász, kozmetológus, venerológus
Pénteken 15-17 óráig

Ivicsics Edit 
klinikai gyermekpszichológus
Kedden 13-17 óráig
dr. Kékesi Gábor 
főorvos, belgyógyász, nefrológus,
diabetológus
Hétfőn 17.30-19.30-ig

dr. Kondér Béla
szülész-nőgyógyász,
gyermeknőgyógyász szakorvos
Kedden 18-20 óráig

dr. Varga Imre
urológus szakorvos
Szerdán 18.30-19.30-ig

Porzsolt Anna Mária 
pszichopedagógus, mozgásterapeuta 
Bejelentkezés szerint

Új!

Új!

Új!

06/30 528-4216
www.dunaalarm.hu

riasztórendszer
távfelügyelet
járőrszolgálat

video megfigyelő

info@dunaalarm.hu

Munkatársakat keresünk 
a következő potícióba: 

kivonuló járőr, 
egyben területi képviselő 

Feltételek: 
Vagyonőri igazolvány, 

b. kat. jogosítvány, 
jó kommunikációs és tárgyalási képesség, 

állandó gödi tartózkodási hely. 

aMit aJánlunk: 
kiemelt jövedelem, fejlődési lehetőség, 

önállóság.



Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.comGÖDI KÖRKÉP28


	2010 november 1-14
	2010 november 15-28

