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Könyvtári hírek

FELHÍVÁS RÉGI GÖDIEKHEZ
Pályázatok és tervrajzok készülnek egy leendõ gödi hely-
történeti múzeum létrehozása érdekében. Reméljük, minél
elõbb realizálódnak a tervek. De az épületet tartalommal is
meg kell majd tölteni, ehhez kérjük az Önök segítségét. Ha
van a birtokukban valamilyen régi, Göddel kapcsolatba
hozható tárgy, kérjük, ne rejtegessék!
Könyvtárunk szeretne közvetítõ szerepet játszani abban,
hogy ezek az emlékek az õket megilletõ helyre, a múze-
umba kerüljenek.
Egyelõre csak számba szeretnénk venni, és fotókat ill. má-
solatokat készíteni az Önök féltve õrzött kincseirõl. Kíván-
ságukra a fotós házhoz megy, így nem kell semmit kiadniuk
a kezeik közül, de mindenképp segítsenek föltárni, hogy ki-
nél milyen nevezetes tárgy rejtõzik még. Segítségképpen
néhány ötlet, mi jöhet szóba: ügyiratok, családi iratok, fény-
képek, képeslapok, használati tárgyak, ásás nyomán elõke-
rült leletek, régi szerszámok, konyhai felszerelések (pl. da-
rálók), stb. A tárgyi emlékek mellett ne feledkezzünk meg
azon lakótársainkról sem, akik sokat tudnának mesélni a ré-
gi Gödrõl. Az õ jelentkezésüket is várjuk!
Kérünk mindenkit, hogy jelentkezzen könyvtárainkban
akár személyesen, akár az 532-155 ill. a 345-101-es tele-
fonon, ha valamivel hozzá tud járulni helytörténeti múze-
umunk színvonalas kialakításához.

Köszönettel: a könyvtárosok

Tájékoztatjuk az érin-
tett szülõket, hogy tan-
könyvvásárlási támo-
gatás iránti kérelmüket
2002. május 31. nap-
jáig adhatják le a Pol-
gármesteri Hivatal La-
kosságszolgálati Osz-
tályán. 
Tankönyvvásárlási tá-
mogatásra az jogosult,
akinek a családjában az
egy fõre jutó jövede-
lem nem haladja meg a
25.125 Ft-ot.

Cseri Tibor aljegyzõ

Elkezdõdött a kilencven millió forintos iskolabõvítés a Huzella
Tivadar Általános Iskolában. A talajelõkészítõ munkálatok vé-
geztével még májusban megindul az építkezés, ami során tizen-
két tanterem lesz felújítva, építve. A felújításra váró épületekbõl
a gyermekeket  kiköltöztették. A gondos, körültekintõ szervezés
ellenére sem sikerült az iskolán belül helyet szorítani minden di-
áknak, aki osztályterem nélkül maradt, ezért a mûvelõdési ház
fogadta be két osztály nebulóit. Nagyon kicsiny ár azért - mond-
ta Horváth Ferenc iskolaigazgató, a helyhiány miatti nehézsé-
gek, zsúfoltság, állandó szervezési feladatokra utalva -, hogy a
következõ évtizedben méltó emberi környezetben fogunk dol-
gozni, ami minden fáradságot, munkát megér.               G.K.Zs.

A Föld napja alkalmából a
Városépítõ Egyesület és a
Göd Jövõje Klub tagjai, kö-
zös faültetést szerveztek
Alsógödön. A tavalyi évben a
Pázmány utcai temetõ és a
volt ifjúsági tábor közti részt
kitakarították, rendbe tették.
Az idén, a Független Ökoló-
giai Központtól pályázati
úton kapott harminc darab
õshonos fát ültették el a te-
metõtõl egészen a Duna-par-
tig. A ma még kicsiny facse-
meték a kocsányos tölgyek,
kislevelû hársak, nyírek és a
magyar kõrisek felcsepered-
ve, megerõsödve, kellemes
árnyat adnak majd unoká-
inknak.          Gombos András

Tantermeket rendeztek
be a mûvelõdési házban

Tájékoztató



2 2002 májusGödi Körkép

Rendkívüli testületi ülést tartott május 6-án Göd város
képviselõ-testülete. Két napirendi pont megtárgyalása mi-
att hívta össze Szegedi Sándor, polgármester a képviselõ-
ket. Az egyik a Samsung gyártelephez vezetõ út kivitelezõ-
jének kiválasztása volt, a másik a gödi Pólus Palace szállo-
da részére biztosítandó termálvíz feltételeinek módosítása.

Gödön az új 2-es út mellett, a Samsung gyárhoz vezetõ
több, mint négyszáz méter hosszú, hat méter széles, három ré-
tegû aszfalt út építésére hirdetett nyílt, közbeszerzési eljárást a
Polgármesteri Hivatal. A megvalósuló 54 millió forintos beru-
házás nyolcvanöt százalékát az önkormányzat a Közép Ma-
gyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán nyerte el
oly módon, hogy a beruházás tizenöt százaléka  saját erõbõl
valósul meg. A saját erõt, valamint a pályázati díjat a Samsung
cég biztosította. A meghirdetett beruházásra hét cég adott
ajánlatot. A testület a bíráló bizottság írásbeli szakvéle-
ményében foglalt indokok alapján a  Swietelsky Útvasút kft-t
szavazta meg a beruházás kivitelezõjének.

A rendkívüli ülés másik napirendi pontjaként a Pólus Péter-
rel 1998. október 2-án megkötött szerzõdések kiegészítése,
módosítása került a testület által megvitatásra. Pólus Péter te-
rületet vásárolt golfpálya és szálloda építése végett. Az adás-
vételi szerzõdés mellett egy külön megállapodásban az önkor-
mányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy véglegesen átad a
vevõnek évi húszezer köbméter mennyiségû termálvizet.
Mindezért csak kúthasználati díjat kér, amelynek összege
megegyezik a Kövizig (Környezetvédelmi Vízügyi Igazgató-
ság) által meghatározott összeggel - jelenleg köbméterenként
egy forint kilencven fillér - és ami a Köviziget illeti meg.

Gyakorlatilag a város ingyen adja át termálvíz kincsének
jelentõs részét a vállalkozónak. A mûködõ kútból, jelenleg
óránként huszonöt köbméter termálvíz jön a felszínre. A vá-
ros érvényes vízkivételi engedélye évi harmincezer köbméter
víz felhasználására jogosít. Bõvítési lehetõség, úgynevezett
elvi engedély a területhez kapcsolódó fejlesztés miatt, további
hatvanezer köbméter kivételérõl szól. Idõközben a szálloda
termálvíz ellátására elkészültek a tervek, amihez a beruházó-
nak szüksége van a szakhatósági és tulajdonosi hozzájárulás-
ra, valamint a strand területén húzódó vezeték létesítéséhez
szolgalmi megállapodásra. Ennek elkészítését a korábbi meg-
állapodásban szereplõ  kúthasználati díj módosításához kötöt-
te az önkormányzat. Az ülésen a képviselõknek arról a módo-
sítási javaslatról kellett dönteniük, ami a vízhasználati díjon
felül a kút javítási, karbantartási és üzemeltetési költségeinek
huszonkét százalékával terhelné a továbbiakban a Pólus
Palace Kft-t. A képviselõk által több kérdés  hangzott el az elõ-
terjesztett módosítással kapcsolatban. Felmerült  például,
hogy a jelenleg évi  harmincezer köbméter vízbõl ha átadásra
kerül a szállodának húszezer köbméter, akkor a maradék elég
lesz-e a városi strand üzemeltetésére? A felmerülõ költségek
arányos megosztásával kapcsolatban Lenkei György azt kér-
dezte, hogy a termálvíz gyógyvízzé minõsítésének több tíz-
milliós kiadásából mekkora részt fizet a vállalkozó. Bátorfi

József a tervbe vett strandfejlesztéshez szükséges vízmennyi-
ség után érdeklõdött. Ha szükséges lesz új kút, annak fúrása
mennyibe kerül majd és honnan lesz rá pénz? A döntés súlyá-
ra hívta fel a testület figyelmét a képviselõ: �Rettenetes gon-
dot veszünk a nyakunkba, ha ezt most jóváhagyjuk, mert attól
kezdve mi leszünk a pofozógép, akit ütni-verni fog a vállalko-
zó, ha nem biztosítjuk neki azt a vizet, ami a szállodájához
szükséges, illetve a szállodához késõbb építendõ strandja mû-
ködéséhez. És egyáltalán milyen üzlet az, amibõl a városnak
semmi haszna nincsen� Markó József, a Település Ellátó Szer-
vezet igazgatója és az önkormányzat pénzügyi bizottságának
elnöke a szerzõdés módosítását javasolta, de a vízadás problé-
mája mellett a függõben lévõ vitatott kérdések rendezésével
együtt: �Én azt mondom, hogy mindenképpen adjunk vizet, de
szeretném az egész dolgot összekapcsolni az összes vitás kér-
déssel és együtt kezelni. Mindenki elõtt ismert a 6603-as telek
problémája. Garabon Sándor jogtanácsos úr, jogi szakvéle-
ményében, amit 1998-ban adott a testületnek, azt írja, hogy a
6603-as stranddal szembeni egy hektáros területhez Pólus úr-
nak nincsen semmiféle jogosultsága. Kötelezettsége van vi-
szont azt rendben tartani, mert ezt vállalta, de ezért más terü-
leteket kapott ingyenesen használatba. Ez a kötelezettség ré-
szünkrõl bármikor megszüntethetõ, mert a terület a mienk jo-
gilag és bármikor vissza is vehetjük. De mi ezt nem akarjuk,
mert erre szüksége van a golfpálya miatt, hiszen tudjuk, hogy
ma már a golfpályának szerves része ez a terület. De az min-
denképpen felmerül, hogy ezt meg kéne váltania. Tavaly vásá-
roltunk ötvenmillió forint körül a strandhoz területet bõvítésre
és az egy hektárunkat meg végeredményben odaadtuk haszná-
latra teljesen ingyenesen. Ez azért nem volt egészen szeren-
csés. Vásárolni kellett kétségtelen, de akkor valami kompen-
zációt kaphattunk volna. Visszatérve a vízre, a víz pillanatnyi-
lag adható és szerintem technikailag megoldható. A strand je-
lenlegi mûködésében ez komoly gondot nem fog okozni. A
bõvítésre, amire pályáztunk, arra még nem készültek számítá-
sok. Volt ugyan egy megvalósítható tanulmány, amiben szere-
peltek mindenféle álmok, de amikor az a kérdés felvetõdött,
van-e elég meleg víz, akkor azt mondták, hogy majd melegí-
teni fogjuk, meg majd valami lesz. A mostani medence állo-
mánnyal téli-nyári üzemben a víz éppen elfogy. Lehet bõvítést
kérni, ezért az árért az egy forint kilencven fillérért szinte in-
gyen van, hiszen ez kilencvenszer olcsóbb, mint a csapvíz".

A képviselõ-testület további tárgyalásokat tart szükséges-
nek a szerzõdés módosításához, ezért az elõterjesztett határo-
zati javaslatot nem fogadta el.                  G. Kovács Zsuzsa

A SAMSUNGHOZ vezetõ útról igen, a Pólus Palace
Szállodának adható termálvíz mennyiségérõl nincs döntés

A Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet: 1 fõ
angol-magyar szakos tanár részére.
Az állás elfoglalásának idõpontja: 2002. augusztus 16.
Érdeklõdni lehet: 27/532-115 vagy 27/332-714 telefon-
számokon.                                Lukács Istvánné igazgató
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Bizánc és az ikonok világa
címmel május 11-én dr. Darkó Jenõ, a történettudományok kan-
didátusa, a Ceglédi Kossuth Múzeum fõmúzeológusa tartott
elõadást az Olajfa Mûvészházban. Az elõadó, mint a bizantológia
egyik neves hazai képviselõje, Bizáncnak a 395-tõl egészen az
oszmán-török hódításig tartó izgalmas és érdekes történetét vázol-
ta elõször fel, majd ezután tért rá az ikonok tisztelete kialakulására.
Elmondta, hogy kétféle korai ikont tartanak nyilván, az elsõ cso-
portba tartoznak az úgynevezett nem emberkéz alkotta képek Ilyen
az Avgar-legendában szereplõ, már másolata alakjában is elveszett
Krisztus-kép, amely úgy keletkezett, hogy az Üdvözítõ megtörölte
arca verejtékét ruhájának ujjába és az így elõállott csodatévõ kép
jutott el Odesszába (ezt a 7. században lejegyzett legendát a római
katolikus egyház apokrifnak, azaz hiteltelennek tartja). A második
a közismert Veronika-kendõ, amely Krisztusnak a Golgotára
történõ fölmenetele során arcáról felitatott véres verejtéke nyomán
jött létre, a harmadik talán a turini lepel, de annak a 14. század elõt-
ti helyérõl semmit sem tudunk. Mindhárom eredetileg a
Szentföldön, illetve Konstantinápolyban lehetett és az említett két
elsõ elkallódott már. A turini lepelrõl éles viták folynak világszerte.
A második csoport a mûvészek által alkotott és egyházi kánonokkal
szigorúan szabályozott ikonok köre. Krisztust, avagy Szûz Máriát
és a többi szenteket ábrázolva azok szellemiségét megidézõ, de
nem realista ábrázolásoknak kell õket felfognunk, ami így egyál-
talán nem áll szemben az ószövetségi, képet tiltó rendelkezéssel. A
Bizánci császárság több krízist élt át, közéjük tartozott a több
évtizeden át tartó, 7-8. századi képrombolás mozgalma is. Véres
küzdelmek után végül mégis folytatódhatott az ikonok mûvészete
és máig él ez a csodálatos tevékenység mindenütt, ahol Bizánc
kultúrájának a fénye talajra talált.                    Dr. Erdélyi István

MMMMAAAAJJJJÁÁÁÁLLLLIIIISSSS
Több éves hagyomány szerint az idei május el-
sején is két helyszínen folyt a majális. Alsógödön
a Nemeskéri - Kiss kúria ápolt, évszázados õs-
parkjában vadászmajálison szórakozhattak a
kilátogatók. Az egész napos program gazdag kí-
nálata közt volt vadászkutya, vadászmadár, va-
dászgörény bemutató. Hallható volt szarvasbõ-
gés, õzhívás. Volt lepényevés, sörivóverseny. Aki
pedig a szabadból a hûs falak közé vágyott, lát-
hatta a kúria galériájában - Négyszemközt a
természettel - címmel nyílt festmény kiállítást. A
felsõgödi focipályán a római katolikus egyház-
községek rendeztek majálist, minden eddigi lét-
számot felülmúló részvétellel. A sport és játékos
vetélkedõkön a családok együtt vettek részt és
mérték össze ügyességüket, erejüket. Nagy
öröm számunkra - mondta Országh Tibor plé-
bános, hogy az egyházközség összetart, megmu-
tatkozik az egymás iránti szeretet, összefogás,
ami fontos a mai világban.       Gombos András

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

�Pillantás Mongóliára�
c. kiállítás megnyitójára, mely

2002. 05. 29-én, szerdán
este 18 órakor lesz az

OLAJFA MÛVÉSZHÁZ
Galériájában.

A kiállítást megnyitja:
Dr. Erdélyi István

a történelem tudományok kandidátusa

Megtekinthetõ:
2002. 05. 29-tõl június 29-ig,

K-Szo.: 11-19h-ig

A kiállításon alkalom nyílik képek és
könyvek kedvezményes megvásárlására.

Cím: 2131 Göd-Alsó Pesti út 42/a.



4 2002 májusGödi Körkép

Múlt. Jelen! Jövõ?
Túl vagyunk a választásokon. Ked-

ves gödi barátom, L. Gy. a minap
megajándékozott egy újsággal,

amely hatvankét évvel ezelõtt, 1940. ok-
tóber 8-án, egy keddi napon jelent meg,
(II. évfolyam, 227.szám) és Maróthy
(Meizler) Károly szerkesztette. A lap el-
nevezése: Pesti Újság, ára 6 fillér. Mind-
járt a címoldalon közli: �80 százalékos
nyilas gyõzelem az alsógödi községi vá-
lasztáson". A belsõ cikk így hangzik:
�Nagy nyilas választási gyõzelem
Alsógödön. 

A nyilaskeresztes párt szervezésének
munkája és a politika nagy eseményei
mellett, érdekes kisebb események hírei
is nyilvánosságra kerültek vasárnap.
Ezek közül a legérdekesebb talán az
alsógödi községi választásokon aratott
nagy nemzeti-szocialista gyõzelem híre.
Az eredmény 359 szavazat közül 285 a
Nyilaskeresztes Pártra esett! Ez 80 szá-
zalékos gyõzelmet jelent!" Eddig a cikk.
A hivatalos adatok szerint akkoriban
Alsógöd lakosainak száma 2903 fõ volt.
Tegyünk kísérletet arra, hogy megálla-
pítsuk, miért volt ilyen alacsony a szava-
zók száma az összes lakoshoz képest?
Tegyük fel, hogy minden családban volt
legalább két gyermek. A felnõttek száma
akkor is 1451. Hogyan lett ebbõl a vé-
gén 359 szavazó?

Az 1925. évi XXVI. T.c. kimondja: �a
községi képviselõtestületi és elöljárósági
választás a szavazók nevének nyilvános
feljegyzése mellett, szavazólapokkal tör-
ténik. Választójoga van annak a férfinak,
aki életének 24 életévét betöltötte, 10 éve
magyar állampolgár, 2 év óta egy község-
ben lakik és az elemi iskola négy osztályát
sikerrel elvégezte, illetve annak a nõnek,
aki 30 ik életévét betöltötte, 10 éve ma-
gyar állampolgár, 2 éve egy községben la-
kik és az elemi iskola 6 osztályát sikerrel
elvégezte, vagy a négy osztály sikeres el-
végzése után legalább három törvényes,
élõ gyermek anyja és saját háztartása
van." Ez a törvénycikk már közelebb visz
a keresett számhoz. Ha hozzávesszük
hogy a �politikailag gyanús" baloldaliakat
nem vették fel a jegyzékbe, hogy bizo-
nyos állami alkalmazottak nem politizál-
hattak és végül azt, hogy Szálasi több
jobboldali pártot egyesített és hogy a kor-
mánypárti Magyar Élet Pártjából is egyre

többen, - még képviselõk is - léptek át
hozzá - nem vitatható az eredmény.

A Gödi Almanachban bemutattuk az
egykori III/III ügyosztály jelentését,
amelyben a Magyar Királyi Rendõrség
Politikai Rendészeti Osztálya tájékoztatja
a belügyminisztert az országosan nyilván-
tartott kommunistákról. Összesen orszá-
gosan 1386 fõt neveznek meg. Alsógödrõl
nyolcat. Elenyészõ szám. Ráadásul az
egyik 1919-es helyi vezetõ 1940-ben már
a helyi Nyilaskeresztes Párt egyik irányí-
tója. A Nyilaskeresztes Párt ígéretei sok-
ban hasonlítottak a húsz évvel azelõtti vá-
gyakhoz. 1940-ben a szocialista jelölt
összesen 35 szavazatot kapott. Az ország
népe a társadalmi változások helyett más-
ban reménykedett. Harmadik éve folyt a
határok kiigazítása. Visszatért a Felvidék
magyarok lakta sávja. Kárpátalja teljesen,
Erdély északi fele. Ahogyan ma monda-
nánk: állt a zászló! Nem tudtuk, nem is
sejthettük, hogy gyõzelem esetén hogyan
fog átrendezõdni Európa. Az olaszok is-
merték a német szándékot és errõl tájé-

koztatták is a magyar kormányt bizalma-
san. De hát mi szeretjük magunkat csalfa
remények által vezetni. Elmúlt az a vá-
lasztás és a következménye is. Felépítet-
ték apáink az országot a romokból,
éhezve fázva, hadisarcot fizetve,
Marshall segély nélkül. Az õ nemzedé-
kük ma már egy jó szót sem kaphat.
�Minden elmúlik egyszer" vígasztalt a
sláger. Lássuk most mi volt a 2002 évi vá-
lasztások eredménye a valamikori
Alsógöd területén. Szavazásra jogosultak
száma 5819 fõ, szavazott 4613 fõ. Ez
összesen 79 százalék. A pártok eredmé-
nyei: Új Baloldal: 3 szavazat, FKGP: 9
szavazat, Munkáspárt: 63 szavazat, Cent-
rum: 216 szavazat, SZDSZ: 364 szavazat,
MIÉP: 374 szavazat, MSZP: 1791 szava-
zat, Fidesz-MDF: 1793 szavazat. Nem tu-
dom, közelebb vagyunk-e a demokráci-
ához és a remények beteljesüléséhez,
vagy csak a 18 éves korhatár és az álta-
lános, titkos választási lehetõség az
egyetlen nyereségünk?

Bátorfi József

Pártsarok
A legutolsó rendkívüli képviselõ testületi ülésen, egy képviselõi intelpellációra
Szegedi Sándor polgármester úr elbeszélve az intelpelláció mellett szóba hozta,
hogy a Gödi Körkép áprilisi számában �Pártsarok� rovat alatt közölt levelet az
MSZP-tõl nem kapta meg, a jelzett MSZP-s állásfoglalást nem ismeri. Ezt annál is
inkább furcsának tartjuk, mert a Polgármester Úr részére az MSZP II. számú alap-
szervezetének elnöke és elnökhelyettese személyesen adta azt le a  polgármester hi-
vatalában.                          gödi MSZP vezetõsége nevében Dr. László Domokos

A MIÉP gödi szervezete ezúton közli a Tisztelt Választókkal, hogy Zahorán Sándor
önkormányzati képviselõ nem tagja szervezetünknek, s nem kívánjuk õt jelöltként
az õszi helyhatósági választáson indítani. A párt megyei elnökségének határozata
alapján ugyanis Zahorán Sándor nem indítható a MIÉP jelöltjeként. E közlemény
megjelentetése az érintett ezzel ellentétes tartalmú sajtó- és egyéb nyilatkozatai mi-
att vált szükségessé.                         Bódi Zita a MIÉP gödi szervezetének elnöke

Elsõsorban hadd köszönjük meg az FKGP fennmaradásának támogatására leadott
szavazataikat. Az FKGP gödi szervezetében már megtörtént a demokratikus átala-
kulás, az országos vezetés május 4-én már tett kísérletet a párt teljes átalakítására,
ez valószínûleg legkorábban csak június 15. után következhet be. Ez az átalakulás
reményeink szerint lehetõséget nyújt a kisgazda elvek és értékek megõrzésére és to-
vábbi képviseletére. Ehhez a munkához várjuk azokat a gödi polgárokat, akik támo-
gatni és segíteni szeretnék a helyi szervezetet, a helyi szervezeten keresztül a város
életének alakításában tevõleges szerepet vállalnának a kisgazda értékrend megtartá-
sával. Minden szerdán az alsógödi József Attila Mûvelõdési Házban 18-19 óra kö-
zött fogadóórát tartunk, ahol bõvebb és hiteles tájékoztatást kaphatnak az érdeklõ-
dõk a város mindennapi életérõl és a már eltervezett �lehetséges" jövõrõl.

Szõke István az FKGP gödi szervezetének elnöke
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Öregember nem vén ember...

Hogy ez mennyire igaz,
bebizonyosodott, amikor
április végén 10 gyönyörû
napot töltött klubunk tu-
catnyi tagja Harkányfür-
dõn, a Vasutas Egészség-
házban.
A társaság mindössze két
férfitagot számolt. Vi-
gyáztunk is rájuk, mint a
hímestojásokra. Velünk
tartottak nap mint nap a
gyógyfürdõbe és a
gyógykezelések után is,
amikor esténként sétálni,
vagy - uram bocsá  táncolni mentünk. (A német fürdõvendégek - látva a táncoló
�ifjakat� - felbátorodtak, s õk is velünk ropták a táncot) Mondta is egyik társnõnk:
- otthon azt hiszik, hogy mi itt �nyögünk�, s ehelyett - ha valahonnan jó zenét hal-

lunk-, feledve minden
fájdalmunkat, a korai le-
fekvés, vagy a kedvenc
sorozat helyett társaság-
gal, tánccal, muzsikával
gyógyítjuk testünket,
lelkünket. Klubvezetõnk
most is fáradhatatlan
volt. Összetartotta a
klubtagokat. A gyógyke-
zelések szünetében meg-
néztük Silóst, a várat, el-
mentünk Máriagyüdre,
ki-ki eljutott Pécsre,
Villányba, s Mohácsra, a

mohácsi csata emlékhelyére is. Harkány is nagyon szép. Katolikus temploma és a
mellette kialakított, hazánk történelmét bemutató szoborpark szinte egyedülálló
az országban. Akik ott voltunk,  elmondhatjuk: örülünk, hogy ilyen szép napokat
értünk meg együtt.

�Napos Oldal" a Gödi Nyugdíjasok Klubja

Agödi Vöröskeresztes alapszervezet április 27-én �Tavasznyitó" jóté-
konysági bált rendezett a Huzella Tivadar Általános Iskolában. A mûsor-
ral és vacsorával egybekötött rendezvényen kb. 100 fõ vett részt. A ze-

nét egyszemélyes zenekar Ferenczi János szolgáltatta.
A mûsorban felléptek: Németh Viktória, Meggyes Béláné, Gézengúzok, Sári
András (�a legifjabb"), Gerley Ildikó és divatbemutató csapata.
A mûsort követõen került sor a vacsorára, melynek alkotói, adagolói és tá-
lalói: Törõ Gyuláné, Szabó Istvánné és Szabó Ildikó voltak. 23 óra után az ese-
mény fénypontjára a tombolára került sor, melynek fõ díját (Csernus-kosár)
Szécsi Jánosné nyerte meg.
A tombolán kisorsolt tárgyak egyéni, ingyenes adakozásból származtak. Köszö-
netet mondunk Mindenkinek, akik ebben segítségünkre voltak. Köszönjük Baki
úrnak a borokhoz való hígítót (szódát). 
Köszönjük még a Cuki Espressónak, a Csernus ABC-nek, a Csernus zöldséges-
nek, a Józsi cukrászdának az önzetlen segítségét. Reméljük, hogy minden ked-
ves vendégünk jól érezte magát.                                                Frey Lászlóné

Göd Városban május 29-én
�KIHÍVÁS NAPJA� alkalmá-

ból összeállított programok,
rendezvények:

1. sz. állomáshely: Gödi Melegvizes
Strandfürdõ. 07 órától - 19 óráig minden
gödi gyermek ingyen látogathatja a fürdõt,
18-20 óráig záró buli sok játékkal, zenével
sorversenyek, vízi játékok
2. sz. állomáshely: 1. sz. Óvoda 2132
Göd, József u. 29.
3. sz. állomáshely: Kastély Központi
Óvoda 2131. Göd, Béke u. 3.
4. sz. állomáshely: Huzella Tivadar
Általános Iskola 2131 Göd, Petõfi u. 48.
5. sz. állomáshely: Németh László Általá-
nos Iskola 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3.
6. sz. állomáshely: Bölcsõde 2132 Göd,
Rákóczi u. 142.
7. sz. állomáshely: Piarista Szakmunkás-
képzõ Iskola 2121 Göd, Jávorka Sándor
u. 18. Az intézményekben délelõtt, illetve
délután sportjátékok, versenyek várják a
gyermekeket és az érdeklõdõket.
8. sz. állomáshely: Egészségügyi Otthon
(Munkácsi u.). 9-17 óráig: a gondozottak-
nak és a vendégeknek sport és játékle-
hetõségek. A délután folyamán az Otthon
összes sporteszközét Göd valamennyi pol-
gára ingyen veheti igénybe
9. sz. állomáshely: Idõsek Klubja (2131
Göd, Vasvári Pál u. 9.). Gyógytornász
segítségével 8 órakor torna, a délelõtt
folyamán játékos labdagyakorlatok, ebéd
után 13 órától szabadtéri torna
10. Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálat (2132. Göd, Ady Endre u. 6.)
14-16 óráig játékok - zenés bemelegítés,
ugrókötelezés, hulahopp karikázás, stb.
A Sportegyesület szakosztályai edzései-
ken várják az érdeklõdõket. Ezen kívül
felhívást intézünk Göd lakosaihoz, hogy
ezen a napon a gyermekeket ne autóval, ha-
nem kerékpárral, vagy gyalog vigyék óvo-
dába, iskolába. Lehetõségek szerint minden
egyéb elintéznivalójuk során se vegyék
igénybe az autójukat, hanem inkább mo-
zogjanak. Az egyes állomáshelyek részletes
programjáról a helyszíneken elhelyezett
plakátokról lehet bõvebb információt kapni.
A kihívás napja 2002-ben május 29-én,
szerdán 0 órától 21 óráig tart. A gyõztes
település az lesz, ahol a lakosság lélekszá-
mához viszonyítva a legtöbben sportolnak
legalább 15 percig. (Egy-egy ember e na-
pon többször rajtolhat, teljesítve a 15 per-
cet). Kérjük, vegyen részt a játékban, hi-
szen a mozgás örömén kívül közös össze-
fogással a települések közötti versenyben
is elõkelõ helyen végezhetünk.
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy gödi lakos.
Boldogan élt, éldegélt, mígnem egyszer kis kertjében
meg nem csapta egy szag. Ez a szag olyan, de olyan bü-

dös volt,  hogy csak a macska-pisihez volt fogható. A gödi la-
kos meg is dorgálta kedvenc macskáját. Éldegélt volna tovább
boldogan, de a szag egyre csak jött. Olyannyira, hogy más
gödi lakosok is felfigyeltek rá. Tûrték egy ideig, míg egy nap
egyikük íratott egy levelet. A levél címzettjei a Közép-Duna-
völgyi Környezetvédelmi Felügyelõség, az ÁNTSZ és
Rendõrkapitányság (Dunakeszi) és a polgármester meg a
jegyzõ voltak. A levelet, melyben a szag forrásának megálla-
pítását kérték, több száz gödi lakos írta alá. Telt, múlt az idõ,
de az érdemi válasz nem, a szag viszont egyre csak jött. No,
ennek már a fele sem tréfa! - gondolta néhány gödi és össze-
fogott, hogy utána szagoljon a dolgoknak.

A levél és a szaglászás a polgármesternek is a fülébe jutott.
Meg is üzente, hogy a szagot a gödi lakosoknak csak sza-

golniuk szabad, utána szagolni nem célszerû. Majd õ kézbe
veszi a dolgokat!

Vette is: írt egy levelet a katasztrófavédelemnek, meg talán
a környezetvédelemnek, esetleg az ÁNTSZ-nek-, majd  õ is
elkezdett aláírásokat gyûjteni. Okos ember volt! Tudta, hogy
ha nem is kezdeményez semmi érdemlegeset, az amúgy meg-
indult eljárásokban, hivatalból úgyis értesíteni fogják. Még
szagvadászatra is elvitt néhány gödit, hogy lássák, szagolják a
közelben létesült beruházásból nem jöhet szag. A katasztrófa-
védelem értesítésébõl leközölte, hogy a szag nem vegyi és
nem káros, a hatósági bejárások jegyzõkönyveibõl meg azt,
hogy a közeli beruházásnál már nem fogtak szagot.

No, azok nem is foghattak, mert - a rossznyelvû gödiek
pletykái szerint - valószínûleg csak az udvari szennyvíztisztító-
ig illetve gázkürtõkig, meg valamelyik belsõ bemutatótermig és
tárgyalóig juthattak. Hogy mi folyt abban a beruházásban, azt
csak azok a nem gödi lakosok tudták, akik odarakták és mûköd-
tették. Õk pedig biztos szavahihetõ emberek voltak, mert az õ
hangbemondásaikra támaszkodtak leginkább a hatóságok, nem
pedig a hatástanulmányra, ami nem készült, nem olyan ipari
technológiákkal és levegõszennyezéssel foglalkozó (igazság-
ügyi) szakértõkre, akiket nem rendeltek ki és nem olyan vizsgá-
latokra, amelyeket már rég el kellett volna végeztetniük.

Egyre csak gyûltek az érvek, hogy mi nem az, aminek lát-
szik az egyszerû gödiek agyában, akikben felmerülhetett,
hogy a szag jövetele véletlenül egybeesik a közeli beruházás
induló termelési próbálkozásaival.

Megint csak telt, múlt az idõ, a szag jött, a válaszok nem.
Idõrõl-idõre a gödi lakosok a helyi  lapokból, a polgármester-
tõl értesültek arról, hogy a szag ártalmatlan, nem is vegyi ere-
detû és biztosan nincs kapcsolata a közelben létesült új beru-
házással és hogy bezárták a szennyvíztelepet. Amit nem tud-
hattak, az volt, hogy a szennyvíztelepre vonatkozó eljárás már
2001-ben, a szag elõtt megindult a Környezetvédelmi Fel-
ügyelõségnél, amely egy gátszakadás miatt zárta be a telepet
átmenetileg. Az idõpont egybeesett a szag miatti elégedetlen-
ség fokozódásával, így már meg is volt a mindenki számára

prezentálható, kézenfekvõ következtetés, ami (ki tudja?) rész-
ben akár igaz is lehet. Igen ám, de a telep bezárt, a szag ma-
radt, sõt egyre mozgékonyabb lett. Eljutott Dunakeszire,
Fótra, és még messzebb is. A baj az, hogy nem elég messzire...

Egyszer csak az a néhány utána-szagolós gödi lakos azt
gondolta: nosza, meg kellene nézni saját szemünkkel, mit tet-
tek a megkeresettek! Elõbb azonban még írtak egy levelet a
Pest Megyei Közigazgatási hivatalnak és a Pest Megyei Fõ-
ügyésznek. A Hivataltól azt kérték, hogy vizsgálja meg, mi fo-
lyik a helyi hivatalban az új beruházások engedélyezésénél.
Miért van az, hogy nem tették közhírré a nagy beruházást, mi-
ért nem tartottak közmeghallgatást (csak lakossági fórumocs-
kát), miért nem volt lehetõsége a gödi lakosoknak, hogy ha
kedvük úgy tartja, népszavazást kezdeményezzenek. A fõ-
ügyésztõl azt kérték, indítson eljárást a környezetszennyezés-
sel kapcsolatban.

Az egyik gödi írt a gödi polgármesteri hivatalba, hogy
ugyan adnák ki neki azoknak a hivatalos iratoknak a másola-
tát, amik ott keletkeztek a szagról, az intézkedésekrõl, meg a
közeli új beruházásokról, amely iratokból a polgármester idéz-
getni szokott. Be is ment értük. Hát amint bement, meglepetés
várta! Nem tekintették ügyfélnek!

Azért nem mert ezek az eljárások nem tartoznak egy mezei
gödi lakosra! A mezei gödi ugyanis nem lehet érdekelt ezek-
ben. Aki pedig nem érdekelt, az nem ügyfél. Az csak szagol-
jon, bízzon az illetékesekben, másolatokról pedig ne is álmo-
dozzon, mert az csak az ügyfélnek jár!

A jegyzõ még annyit azért búcsúzóul a mezei gödi orrára
kötött, hogy az új beruházásra még csak építési engedélyt ad-
tak ki, telepengedélyt, fennmaradási engedélyt még nem, mert
a többi hatósági engedélyezési eljárás még nem zárult le.

Telt, múlt az idõ és a gödi lakos elküldött egy levelet újfent
a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalnak, sérelmezve, hogy
nem minõsült ügyfélnek. Igen ám, de még aznap kapott tõlük
választ az elõzõ levélre. No, vajon mi volt ebben?

Hát csak annyi: a gödi lakosok nem lehetnek ügyfelek, nem
lehetnek érdekeltek ezekben az eljárásokban. Ha olvasnák a
helyi ingyenes lapot, akkor tudhatnák az oktondiak, hogy a
szag nem veszélyes, nem vegyi és nem az újonnan létesült be-
ruházásból jön, meg azt is, hogy bezárták a szennyvíztelepet.
A polgármesteri hivatalnál pedig igenis minden a legnagyobb
rendben van.

Eltöprengett a gödi:
� miért bizonygatják oly nagyon, hogy honnan nem jön a

szag, amikor azt kellene bizonyítani, hogy honnan jön, hová
megy?

� miért oly titkosak az iratok, ha minden a legnagyobb
rendben van?

� miért kell megelégednie a gödinek a polgármester szelek-
tív információival?

� miért bizonygatják, hogy a szag a levegõben nem vegyi
eredetû, ahelyett, hogy bizonyítanák, milyen összetételû?

� milyen jogai lehetnek egy mezei gödinek a szaglás jogán
kívül?

Mese a gödi szagról



� miért nem válaszolnak a hatóságok több száz gödi levelére?
� miért kellene magánnyomozóra, külön szakértõi vizsgá-

latra gyûjtést rendezniük a gödi lakosoknak, amikor az õ adó-
ikból is mûködnek azok az intézmények, amelyek az eljárásra
hivatottak?

Telt, múlt az idõ, a levelezések folynak, a jegyzõkönyvek
készülgetnek, a szag pedig marad. A gödi pedig boldogtalanul
él, míg meg nem hal. Vajon mitõl?

Dr. Barlbél Mónika jogász,
a Tiszta Levegõért Akciócsoport tagja

Tisztelt Polgármester Úr! Ön a Gödi Körkép 2002. áprilisi
számában azt nyilatkozta, hogy �a választást megelõzõ egy-két
hónapban ....vannak olyan szakemberek, akik szakmai tudásukat
még véletlenül sem a város érdekében akarják felhasználni", mi-
vel azt nem ajánlották fel a város vezetésének. Azt nem tudom,
hogy a közvetlenül a választások elõtt megjelenõ, Gödöt elárasz-
tó bûznek milyen politikai vonatkozása van, de biztosíthatom,
hogy a párton kívüli, illetve a legkülönbözõbb pártállású
(szak)embereket tömörítõ Tiszta Levegõért Akciócsoport kizáró-
lag a bûz elviselhetetlen méreteket öltõ mivolta miatt, valamint
Göd lakosainak (és macskáinak) az érdekében jött létre. Ön fo-
lyamatosan változó - és ezért számunkra nem túl meggyõzõ - ér-
vek alapján a legelsõ pillanattól fogva kizártnak tartja a Samsung
felelõsségét. Ráadásul a Samsung idetelepítését (amivel kapcso-
latban se nem tájékoztatta elõzõleg a helyi lakosságot, se nem
kérte ki a véleményét ilyen esetekben kötelezõ közmeghallgatá-
son) az országgyûlési székért folytatott kampányában a legfon-
tosabb saját eredményeként tüntette fel. Ellenben mi azt gondol-
juk, hogy a környezetszennyezés mielõbbi megszüntetése csak-
is nagypolitikai kérdésektõl független, mindenre kiterjedõ vizs-
gálatokkal lehetséges. Ezért úgy éreztük, hogy sokkal hatásosab-
ban tudunk tenni a város érdekében, ha immár a szakhatóságok
által is elismert adatgyûjtési munkánkat az Ön hivatalától füg-

getlenül folytatjuk. Ön nyilatkozatában óvatosságra int min-
denkit, mondván, hogy a �fölösleges gyanúsítgatásnak ... ké-
sõbb jogkövetkezményei lehetnek". Jelen esetben ez azonban
furcsán hangzik, mivel a környezetszennyezés felelõsének
megállapításában a szakhatóságok mind a mai napig semmi-
lyen különbséget nem tettek a Steinhor Kft. és a Samsung kö-
zött. Ennek ellenére Ön és hivatala következetesen és kizáró-
lag csak az elõbbi céget említi a bûzzel összefüggésben, annak
lehetséges okozójaként. Mivel Gödön még számos lakás nincs
a csatornahálózatra kötve, az említett két cég közül a Steinhor
Kft. lát el fontosabb funkciót a lakosság szempontjából. Ezért
úgy gondolom, Göd polgármesterének különösen fontos vol-
na megfontoltabban nyilatkoznia.

Tisztelettel: Dr. Horváth Viktor a Tiszta Levegõ Akciócso-
port tagja

Válasz az olvasói levelekre
Tisztelt Dr. Barlbél Mónika, és Dr. Horváth Viktor
a Tiszta Levegõért Akciócsoport tagjai
Érdeklõdve olvastam szellemes olvasói leveleiket, melyet a

gödi szagról írtak. Tájékoztatni szeretném Önöket arról, hogy
Szegedi Sándor polgármester és én is szintén gödi lakosok va-
gyunk és mi magunk is nagyon szeretjük városunkat és nagy
örömünkre szolgál, hogy Gödön lakhatunk.

Meggyõzõdésünk azonban, hogy Gödön nálunknál jobban,
senki sem kívánja a gödi bûz okát felfedni, illetve megszüntet-
ni. Azon túl, hogy mi magunk is szenvedünk a szaghatás kel-
lemetlenségeitõl, ezen kívül még mindenki (képviselõk, la-
kosság, pártok, társadalmi szervezetek) joggal tõlünk várja a
szag elhárítását. Ugyanakkor azt gondolom, hogy mára már
szinte minden érdeklõdõ tudja azt, hogy mely hatóságok ren-
delkeznek hatáskörrel, illetve illetékességgel a problémánk
megoldásában és azok milyen lépéseket eszközöltek. Azt újra
megígérhetem az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a
Polgármester Úr nevében is, hogy továbbra is mindent elköve-
tünk azért, hogy a közeljövõben megnyugtatóan rendezõdjön
a kérdés.                     Üdvözlettel: Dr. Szinay József jegyzõ
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Köszönetnyilvánítás
2002.  május 1-én a felsõgödi sportpá-
lyán megtartott keresztény majálison
több százan vettek részt. Köszönetet
mondunk Wágner László piarista
tanár úrnak a sport programok lebo-
nyolításáért, Fülöp József és Csányi
József vállalkozóknak, Guszti zöld-
ségesnek, a Budapest Sport irodának,
Virág Antal vállalkozónak, a Józsi
cukrászdának, a Piarista szak-
munkásképzõ iskolának, a Szt. Jakab
egyesületnek, a Nemzeti Család és
Szociálpolitikai Intézetnek, a gödi
cserkészcsapat tagjainak, Virág
Bertalannak és társainak, Binder és
társának az önzetlen segítségért.

Az alsó és felsõgödi 
rom. kat. egyházközség

Olvasói levél

Megújult Gödön a kettes út mellett mûködõ Dunakanyar Takarékszövetkezet
alsógödi kirendeltsége. Az önkormányzattól másfél évvel ezelõtt huszonöt millió
forintért megvásárolt épületrészt újabb huszonöt millió forintért korszerûsítet-
ték, ezzel több mint kétszeresére növelve a pénzintézet területét. Korszerû lett az
ügyféltér, a munkatér, a szociális helységek és a konyha is megújult.      G. K. Zs.
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Május 11-én reggel sokan nézték aggódva
az eget, hogy idén is jó idõben sikerül-e meg-
rendezni e napot. A helyszínre érkezõket kö-
szöntötte friss hajtásaival az a négy fiatal fa is,
melyet immár két éve ültetett el a polgármes-
ter és a három iskola képviselõi.

Nagy Gábor köszöntõjét követõen Szegedi
Sándor polgármester úr nyitotta meg a hatodik al-
kalommal megrendezésre kerülõ egész napos
programot. Ezt követõen a Huzellás, a Németh
Lászlós és Dunakeszirõl érkezett diákok adtak
színes mûsort, melyet a József Attila Mûvelõdési
Ház aikido csoportjának bemutatója gazdagított.

A megnyitó részeként Nagy Gábor jutalmat osztott ki azoknak,
akik egész évben sokat tettek a környezetvédelem területén. A
könyvtárosok rajzpályázatának díjátadásán sok gyermek örült,
hiszen sok értékes nyeremény került kiosztásra. A beérkezett
rajzokat a helyszínen egy kis szabadtéri tárlaton meg is tekint-
hették a vendégek. Minden évben egyre több és több alkotás ér-
kezik, megnehezítve ezzel a zsûri és a szervezõk munkáját, de a
rajzokon végigtekintve mégis azt mondhatjuk, megérte!

Délelõtt az óvónõk sorversenyeket szerveztek a legkiseb-
beknek, a nagyobbak futóversenyen mérhették össze erejüket.

Délben a Kertbarátklubok tagjainak köszönhetõen zsíros
kenyér és tea várta a mozgásban megéhezett kicsiket és na-
gyokat egyaránt.

Teli gyomorral indulhattak neki a gyerekek az akadályver-
senynek, amelyre a Huzellás tanárok az alsósoknak, a Németh
Lászlós tanárok pedig a felsõsöknek állítottak össze a környe-
zettel, természettel összefüggõ feladatokat.

Közben a vállalkozó szellemûek ügyességi kerékpárverse-
nyen vehettek részt, melynek feladatait a mûvelõdési ház dol-
gozói állították össze, a kisebbeket pedig a könyvtárosok ját-
szóházzal várták, ahol a szülõk és gyermekek együtt készíthet-
ték a szebbnél szebb képeket.

Az eredményhirdetés alatt ismét az idõjárásé lett a fõsze-
rep, de megint szerencsénk volt, az északkeletrõl tornyosuló

felhõk elkerülték városunkat, így a további programokat is
meg tudtuk tartani.

A versenyek zárásaként Mesevonat címmel bûvész trükkö-
ket ismerhettek meg a gyerekek, majd közös énekléssel bú-
csúztak a fellépõ mûvészektõl, akiket nehezen engedtek el.

Erre az idõszakra terveztük a sátrak, felszerelések összepa-
kolását, de olyan jó volt a hangulat, hogy tovább hallgattuk a
fülbemászó zeneszámokat és egy rögtönzött játszóháznak kö-
szönhetõen egy órán belül minden gyermek papírforgóval sza-
ladgált a réten.

Mészáros Károly és barátai zenészek megérkezését követõ-
en több mint egy órás táncházat tartottak Czinóber Klári veze-
tésével, majd a csapat a tábortûz köré ült, ahol tovább folyt a
közös ének és a tánc.

A hagyományoknak megfelelõen a Cserkészcsapat is képvi-
seltette magát e napon, a gulyásuk ismét nagyon finomra sikerült.

A hatodik alkalommal megrendezésre kerülõ Madarak fák
napját megint úgy zárhattuk, hogy szerintünk jobban sikerült,
mint tavaly.

Külön köszönet minden segítõnek, hiszen itt, ezen a napon
mindenki szabadidejében, társadalmi munkában dolgozott - a
Hivatal, a József Attila Mûvelõdési Ház, a Könyvtár munka-
társai, az Óvodák, Iskolák pedagógusai, a Kertbarátklubok
tagjai, Ráth Tamás és a fáradhatatlan Nagy Gábor.

Itt szeretnénk megköszönni Csányi József vállalkozónak is a
segítséget, aki minden évben sok ajándékot ad a játékok gyõz-
teseinek, így idén sem mentek haza a gyermekek ajándék nél-
kül. A zsíros kenyérre való hagymát és paprikát Csorba Gusztáv
zöldséges biztosította. A szervezõk és a természetért egész év-
ben sokat tevõ gyermekek és felnõttek számára készített pólók-
hoz az Önkormányzat, a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság és
Szegedi Sándor polgármester úr nyújtott anyagi támogatást.

Ezúton köszönjük a családoknak, gyermekeknek is, hogy
részvételükkel megtisztelték programjainkat, így közös össze-
fogással sikerült megvalósítani azokat. Elmondhattuk ismét
szombaton este, hogy idén is jól éreztük magunkat és így bú-
csúztunk, - Jövõre veletek ugyanitt!

a szervezõk és a segítõk nevében 
Hamarné Kismartoni Adrienn

Madarak, fák napja a Kiserdõben
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Nyárnyitó napok!
2002. június 15 és 16-án

Két napos színes mûsoros fesztivál szombaton reggel
10 órától vasárnap este 22 óráig 

Gödön, a feneketlen tónál
A rendezvény a Gödi Lions Klub szervezésében, a
Gödi Önkormányzat és a Gödi Vállalkozók össze-

fogásával valósul meg. 
Célunk: a gödi általános iskoláskorú gyermekek

úszásoktatási lehetõségeinek támogatása.
Két napon keresztül: a szabadtéri színpadon

folyamatos mûsor! Fantasztikus gödi gyerekek a
Huzella Tivadar és Németh László Iskolából!

Fúvósok, Majorett, Gézengúzok és más ének és tánc-
csoportok, aerobic. Neves meghívott elõadók között

skót táncház, Chuby Blues country, Bálint-Szabó
musical, Rikker-pár, komikus-akrobatikus rock and roll
show, Farkas trió, Dunakeszi tánccsoport: humor ének

és táncban, Miami tánc, Szivárvány báb, stb....
Szombat délelõtt: Irígy Hónaljmirígy indít

délután: Gödi Kórust hallhatjuk, este: Benkó koncert
Utána: �Buzogánytánc" a tavon

Vasárnap hajnalig: szabadtéri bál, játszik a
Turbo Roller

Vasárnap este: tánc, a Scarabeus muzsikál!
Közben: divatbemutató testfestés - tombola - sör-ivó-

verseny - sportlövészet!
Szabadtéri termékbemutatók, kézmûves termékek!

Finom falatok és sörsátor!
Két nap lazítás, játék, szórakozás, pihenés!

Tájékoztató a képviselô-testület
IV. 23-i ülésérõl

Az Önkormányzat meghallgatta a Környezetvédelmi Fel-
ügyelõség beszámolóját arról, hogy mit tettek a bûz felszámo-
lása tárgyában, majd döntést hozott arról, hogy ismeretlen tet-
tes ellen feljelentést tesz a rendõrségen bûncselekmény gyanú-
ja miatt. Elfogadták a 2001. évi költségvetési rendelet módo-
sítását, majd módosítás nélkül a zárszámadási rendeletet is. A
strand belépõjegyeinek inflációt követõ emelésérõl született
döntés. (Felnõtt belépõ 530 Ft, gyermek és nyugdíjas belépõ
320 Ft). Döntés született a Szociális Foglalkoztató átalakításá-
ról, a továbbiakban Kft. formában veszi át egy budapesti cég.
A város 558.000 Ft pótlólagos finanszírozást biztosít a nõ-
gyógyászati szakellátás költségeinek támogatására, továbbá
5.700.000 Ft-tal növeli az iskolai konyhák költségvetését, így
ezek meg fognak felelni az Európai Uniós elvárásoknak is. To-
vábbá 200.000 Ft-tal támogatja a Dunakeszi Rendelõintézet
gyógytornatermének kialakítását. A testület elviekben támo-
gatja a Kincsem-istálló felújítására pályázat benyújtását 27
millió Ft erejéig.                             Dr. Szinay József jegyzõ

Az alsógödi Szent
István római ka-
tolikus temp-

lomban újabb jótékony-
sági hangversenyre ke-
rült sor április 27-én, az
egyházközség számára
épülõ plébánia és gyüle-
kezeti ház befejezését
szolgálva. 

Az elmúlt év októbe-
rében kezdõdõ építkezés
eddig negyven millió fo-
rintot emésztett fel, amit
a régi plébánia eladásá-
ból, a hívek adományá-
ból, a téglajegyekbõl és
a jótékonysági hangver-
senyek bevételébõl fe-
deztek. Az épület kívül-
rõl már elkészült és ha
szerényen is, de átadásra
kész állapotban van a plébánosi lakás is. Becslések szerint még további tíz millió fo-
rintra lenne szükség ahhoz, hogy a közösségi terek is elkészüljenek és az építkezés be-
fejezõdjön.                                                                                                 G. K. Zs.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2002.
június 2-án 18 órakor megrendezésre kerülõ PEDAGÓ-
GUSNAPI kórushangversenyre. A hangverseny helye:
Göd-Alsói Szent István templom. Fellép: Göd város kama-
rakórusa. Rendezvényünket a Pedagógusnap tiszteletére
szervezzük. Szeretettel várjuk a város aktív és nyugdíjas
pedagógusait! A belépés díjtalan, adományokat az
árvízkárosultak javára köszönettel elfogadunk.

Gyakorlott bébiszittert keresek heti
két alkalomra, alkalmanként 4-6 órára
Gödi lakos. Tel: 26-393-354 este 06/20-
458-0949
Balatonalmádiban Balatonra nézõ 3
szoba hallos, összkomfortos nyaraló
kiadó. Személyenként 5.000 Ft éjsza-
kánként. Tel: 27/332-113 este 19 órától.
Robogó és autószereléshez értõ mun-
katársakat keresünk alsógödi munka-
helyre. Fizetés megegyezés szerint. Tel:
06 30 9345-198.
Eladó Tesla magnó gyûjtõnek. Tele-
fon: 334-608, 06 30 275-6221 
Ruhatisztító felvevõhely mosás, vegytisz-
títás, bõr, szõrme, irha, velúr, szõnyeg tisz-
títás. Pelenka, rongyszõnyeg és fonott áruk
árusítása. Cím: Göd Pesti út 77. (Family
mellett) Nyitva: H-P: 9-17-ig, szom.: 9-13.
Mosás, cipõjavítás, cipzárcsere, bú-
várszivattyú javítás Göd Kincsempark
és az Alkotmány utcai üzletünkbe.
Nyitva: 10-18.00-ig. 

APRÓHIRDETÉS
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2002. április hónapban Gödön
elhunyt:

Zaffiri Kálmánné 86 éves
Gácsi Sándor 75 éves
Egri Józsefné 88 éves

dr. Harmath József 58 éves
Buza Istvánné 37 éves

Bejczi József Tamás 67 éves
Flach Verona 92 éves

Kasza Gergely 17 éves
Az elhunytak hozzátartozói fogadják

õszinte részvétünket!

2002. április hónapban Gödön
házasságot kötöttek:

Kelemen András György, 
Csábi Ilona Tünde, 

Polyák Sándor István, Lovas Terézia
Vizváry Gergely, Szabó Gabriella

Pervai Csaba Attila, Nagy Éva
Vörös Attila, Baráth Ágota
Sok boldogságot kivánunk!

2002. április hónapban
Gödön született:

Halmosi István és Jenei Éva
gyermeke, Réka.

Jó egészséget kivánunk!

Anyakönyvi hírek Városi pedagógiai nap
2002. április 19-én a gödi általános iskolák másodszor rendeztek városi pedagógi-

ai napot. Salamon Tamás úrnak, az Oktatási Bizottság vezetõjének ötletét elõször egy
évvel ezelõtt a Huzella Tivadar Általános Iskola valósította meg, amikor egy jól sike-
rült szakmai napra láttuk vendégül a város másik általános iskolájának tantestületét.

Idén a Németh László Napok keretében mi voltunk a meghívottak. Nyolc remek,
gazdag szakmai módszertárat felvonultató bemutató órát láttunk. Az alsó tagozatban
anyanyelv, matematika, nyelvtan órák közül, felsõ tagozatban történelem, biológia,
számítástechnika és német nyelv órák közül ki-ki szaktárgyának, érdeklõdésének
megfelelõ órán vehetett részt.

Az órák megbeszélése, értékelése és a módszertani tapasztalatcsere után Dr.
Nádasy Mária egyetemi docens elõadását hallgattuk meg. Az elõadás elsõ része a
modern pedagógiai gyakorlat egyik módszerének, a tanórai differenciálásnak elõ-
nyeit járta körül pszichológiai és pedagógiai szempontból; a második rész a tanári
kiégésrõl szólt. 

Hallottunk-e folyamat fázisairól, "tüneteirõl". A professzor asszonyt hallgatva
sokan elgondolkodtunk, fenyeget-e bennünket a kiégés veszélye, hol is tartunk e
kellemetlen folyamatban.

Az elõadás után. illetve a szünetekben az iskola alapfokú mûvészéti oktatásban
részt vevõ tanulóinak elismerésre méltó munkáiból rendezett kiállítást tekintettük
meg a díszteremben.

Köszönetünket fejezzük ki a Németh László Általános és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény vezetésének és tantestületének a gavalléros vendéglátásért, a szak-
mai programok magas színvonalú szervezéséért.

Jövõre találkozunk a Huzellában!                            Grécziné Berencsi Katalin

A KÖNYVTÁRI RAJZPÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE
Május 11-én a Madarak és Fák napján került sor a könyvtár által kiírt rajz- és

képzõmûvészeti pályázat eredményhirdetésére. Az alábbi témákban lehetett pályáz-
ni: l.. Madarak, 2. Ezt olvastam a természetrõl.

A gyerekek alkotókedve messze túlszárnyalta az eddigi évek lelkesedését, 400-
nál is több pályamû érkezett a gyermekkönyvtárba. A pályázati kiírásnak megfele-
lõen különbözõ technikával készült mûveket hoztak a gyerekek.

Szegedi Katalin és Szalma Edit grafikusmûvészek személyében szakértõ zsûri
díjazta a munkákat. 70 egyéni és három csoportos díjat ítéltek oda.

Szponzoraink voltak a Vadon és a Süni újság szerkesztõsége, Botos Géza állat-
kereskedése, a Környezetvédelmi Minisztérium, a Nagy és Nagy Kft, a CLH hûtés-
és klímatechnikai Kft, a Polgármesteri Hivatal, Blaskovics Jánosné, a
TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, a Józsi Fagyizó, a Nyerges Trade Kft és a Vá-
rosi Könyvtár. Külön örülünk annak, hogy a bölcsõdésektõl a 8. osztályosokig min-
den korosztály részt vett a versenyen. Nemcsak a gödiek szerepeltek jól, hanem a
váci, szõdligeti és dunakeszi gyerekek is.

Délután került sor a könyvtár immáron hagyományos programjára, a szabadtéri
Bütyköldére. A Madarak és Fák napján stílszerûen fafestést hirdettünk meg. A gye-
rekek nagy buzgalommal alkották meg a tenyérnyi fakorongokon szebbnél szebb
temperaképeiket, ihletet merítve a kiállított rajzokból is.

Az idõ kegyes volt hozzánk, szinte végig ragyogott a nap! Még sok hasonló szép
élményt kívánunk magunknak és minden kedves résztvevõnek!

A Településellátó Szervezet felvételre keres azonnali belépéssel mérlegképes
könyvelõt, valamint intézmények karbantartási munkáira festõ szakmun-
kást. Jelentkezni lehet: Markó József Településellátó Szervezet Igazgatójánál Cím:
2132 Göd, Duna u. 5. Tel: 06/27-531-155
Személyes jelentkezéskor kérjük, hogy az állás betöltéséhez szükséges szakmai
végzettséget igazoló bizonyítványt hozza magával. Bérezés közalkalmazotti tör-
vény alapján megegyezés szerint.

Felhívás
Göd város területén 2002. évben a

lomtalanítás a következõ idõpontok-
ban kerül megszervezésre. 

Általános irányelv: a lomtalanítás
napja a negyedév adott körzetben ér-
vényes utolsó szemétszállítási napja.
Ünnepek esetén ez módosul.

I. sz. Szemétszállítási körzet: (hétfõi
szállítás). A lomtalanítás napok: június
24. szeptember 30. december 16.
II. sz. Szemétszállítási körzet: (keddi
szállítás). A lomtalanítási napok: június
25. szeptember 24. december 17.
III. sz. Szemétszállítási körzet: (szerdai
szállítás). A lomtalanítás napok: június
26. szeptember 25. december 18.
IV. sz. Szemétszállítási körzet: (csü-
törtöki szállítás). A lomtalanítás na-
pok: június 27. szeptember 26. decem-
ber 19.
V. sz. Szemétszállítási körzet: (pénteki
szállítás). A lomtalanítás napok: június
28. szeptember 27. december 20.



Asztalitenisz
10. forduló: Százhalombatta - Göd 6 :12
A bajnokság finiséhez közeledve (ezenkívül még 3 forduló
van hátra) csapatunk tovább gyûjtögeti pontjainak számát,
szeretnénk ezüstérmesek lenni, ehhez veszítenünk nem sza-
bad. Az elsõ nekifutásunk sikeres volt, biztosan nyertünk.
Wagner a mezõny legjobb játékosa lett, egyéniben veretlen
maradt. Ifj. Gulyás, Kajári 3-3, id. Gulyás 1 gyõzelmet szer-
zett. A páros csatát a Gulyás kettõs (apa és fia) nyerte.
11. forduló: Göd - Vác III. 12 : 6
A második nekifutás az elõzõ forduló eredményét megismé-
telte, megvan az újabb 2 pont. Wagner és Szûcs játékukkal 100
%-os teljesítményt nyújtott a 4-4 egyéni mérkõzésen. Ifj. Gu-
lyás 2, id. Gulyás egy gyõzelemmel segítette a gödieket. A pá-
rosok küzdelmében Wagner-ifj. Gulyás volt a sikeres.
12. forduló: Tápiógyörgye - Göd
Az eredményt a szövegbõl ismerhetik meg olvasóink, ezzel sze-
retném érzékeltetni a mérkõzés fontosságát. Ellenfelünk a táb-
lázatban mögöttünk a 3. helyet foglalja el, tõlünk 2 ponttal le-
szakadva. Õsszel Gödön szoros küzdelemben 11:7-re nyertünk.
Nagyon készültünk a visszavágóra, nekünk már egy döntetlen
eredmény is elegendõ lenne a 2. hely megszerzésére. A tápió-
györgyeiek is ezüstéremre pályáztak, szerettek volna visszavág-
ni az õszi vereségért, hogy esélyük legyen egy esetleges osztá-
lyozóra. A páros mérkõzések l:1-re végzõdtek, ekkor még
mindkét csapat reménykedett. Az egyéni mérkõzéseken meg-
mutatkozott a tudásbeli különbség, az elsõ kör után 3:1 volt az
állás javunkra, majd 7:2-re elhúztunk és az elõnyünket végig
megtartottuk. A végeredmény 14:4 lett javunkra. Erre a fölény-
re még mi sem számítottunk, riválisaink csak gratulálni tudtak,
belenyugodtak vereségükbe, elismerték, hogy mi vagyunk a
jobbak. A csapat minden tagja dicséretet érdemel. Wagnert és
Helmest külön ki kell emelnem ragyogó játékukért, mind a
négy mérkõzésüket megnyerték. Szûcs háromszor, Kajári két-
szer volt jobb ellenfeleinél. A páros csatákban Helmes-Wagner
diadalmaskodott. Ezzel a gyõzelemmel megvan az ezüstérem,
függetlenül az utolsó mérkõzés eredményétõl.
13. forduló: Dabas - Göd 7 : 11
A tartalékosan felálló csapatunk idegenben is eddigi eredménye-
ihez méltóan fejezte be a bajnokságot. Szûcs volt a legjobb, ve-
retlen maradt. Õt követte Kajári 3 gyõzelemmel. Hajdú Zoltán
jól mutatkozott be, nem volt megilletõdve, 50 %-os teljesítményt
nyújtott, bebizonyította, hogy máskor is számíthatunk rá. Id. Gu-
lyás egy egyéni és oldalán Hajdúval egy páros mérkõzés meg-
nyerésével állította be a végeredményt. A második hely megszer-
zésével úgy hírlik, lehetõséget kapunk a Nemzeti Bajnokság rá-
játszására. Ha ez biztossá válik, tájékoztatom a lap olvasóit, va-
lamint értékelem a bajnokságban való szereplést.           Gulyás

Kajak
Hídépítõ Kupa: Újpest Öböl
Soós Tamás: Kölyök IV. évf.: I. hely
Csákány Tamás Apró Richárd MK-2-es gyermek: I.hely
Szamkó Ábel, Oláh Levente MK-2-es gyermek: II.hely
Nagy Gergõ kölyök III.évf.: I.hely

Pélyi Dávid kölyök III.évf.: II.hely
Kulifai Tamás kölyök III.évf.: V.hely
Botos András, Hamar Péter MK-2-es gyermek: II.hely
Hamar Miklós K-1 serdülõ VI. évf.: II.hely
Május 11-12. Maratoni Magyar Bajnokság Gyõr
Magyar Bajnokok: Nagy Gergõ K-1 kölyök III.évf. 10 km
Soós Tamás K-1 kölyök IV. évf. 10 km
Vámai Soma K-1 serdülõ VI. évf. 15 km
Kemencei Viktor, Kása Máté K-2 serdülõ V.évf. 15 km
Második helyezett: Pélyi Dávid K-1 kölyök II.évf. 10 km
Vámai Soma, Hamar Miklós K-2 serdülõ VI. évf. 15 km
Harmadik helyezett: Kulifai Tamás K-1 kölyök III. évf. 10 km
Negyedik helyezett: Slezsák István MK-1 kölyök II. évf. 5 km
Ötödik helyezett: Soós Marci, Ónodi Balázs MK-2 kölyök I.
Évf. 5 km
Hatodik helyezett: Kemencei Viktor K-1 serdülõ V. évf. 15 km
Horváth Zsuzsanna MK-1 5 km
Hetedik helyezett: Szankó Ábel, Oláh Levente MK-2 gyer-
mek 5 km
Nyolcadik helyezett: Sófalvi Sarolta, Cseh Orsolya K-2
Ötödik hely: Hamar Péter, Demény Attila MK-2 kölyök I.
Évf. 5 km
Negyedik hely: Csákány Tamás, Apró Richárd MK-2 kölyök
I. Évf. 5 km

Vízilabda
A diákolimpia keretében a Compaq Magyarország Kft. és a Ma-
gyar Vízilabda Szövetség Sulipolo Szervezõbizottsága kiírása
alapján a Gödi Sportegyesület Vízilabda Szakosztálya 2002.
május 29-én, a kihívás napján 16 órától a gödi strandon le-
bonyolítja a COMPAQ SULIPOLO területi versenyét a Du-
nakanyar régió általános iskoláinak fiú-lány vegyescsapatai
között, az alábbi korcsoportok számára: 8-10 évesek, 11-12
évesek és 13-14 évesek. A versenyen Göd és Dunakeszi álta-
lános iskoláinak csapatai vesznek részt, élõben tudósít róla a
Pilis rádió (FM 91.1) A rendezvény kiemelt támogatói: Gödi
Önkormányzat, Göd város Településellátó Szervezete. Média-
partnerünk a Pilis Rádió, FM 91.1
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Vizipóló megállapodás
A gödi melegvízû  strandon a tavalyi évben vizipóló edzések
kezdõdtek Horváth Ákos kezdeményezésére, melyet elsõsor-
ban a gödi fiatalok és gyermekek részére szervezett. Mivel a
strand úszómedencével nem rendelkezik, így a nagyobbik me-
dence mélyebb részét használták munkanapokon 17-20-óráig.
A délutáni felnõtt strandolók ezt nehezményezték, mivel a mé-
lyebb vizet nem használhatták. Ezért ebben az  évben az Önkor-
mányzat, illetve a sportegyesület és a vízilabda szakosztály
képviselõi megállapodást kötöttek a használatról, mely szerint
a nagymedence hétfõtõl csütörtökig nyári idõszakban 19 óráig,
a téliben 18 óráig kizárólag a strandolóké. Ezt követõen másfél
óráig a szakosztály gyermek sportolói térítésmentesen vehetik
igénybe a medence teljes felületét, majd újabb másfél óráig a
felnõtt sportolók a felmerülõ költségek külön megállapodásban
rögzített megtérítése ellenében használhatják a medencét. Pén-
teken és hétvégén a medence zárásig a strandoló közönségé.
Reméljük, hogy ezzel a megállapodással úgy a sportolók, mint
a strandolók érdekeit sikerült képviselnünk. Markó József
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A legsikeresebb GSE szakosztály

2001 decembe-
rében a GSE el-
nökségi ülésének
döntése alapján,
Lajos Julianna
Táncoktató által 3
éve mûködõ
� F A N T Á Z I A
T Á N C C S O -
PORT"-ot az
egyesület szakosz-
tályként felvette
soraiba. Ezzel biz-
tosítva a táncosok
versenyzési lehetõségét. Az igazi megmérettetés nem váratott sokáig magára. 2002.
március 30-án a Magyarországi Látványtánc Sportszövetség égisze alatt
Balassagyarmaton megrendezésre került a Kelet-Magyarországi területi döntõ.
Táncszakosztályunk négy elsõ díjjal tért haza a versenyrõl. Ezzel az eredménnyel
részt vehetünk az érdi Országos Döntõn.

KATEGÓRIÁK:
� Egyéni színpadi musical (Szakács Noémi)
� Musical látványtánc formáció: (Birksteiner Bettina, Hetényi Patrícia, Küri Ág-

nes, Sebestyén Dóra, Sebestyén András, Simon Zsolt, Junghaus Renátó, Horváth
Alexandra, Klimet János, Hodován Katalin, Simon Attila, Mohai Mónika)

� Színpadi látványtánc csoport: (Jungahus Renátó, Horváth Alexandra, Klimet
János, Hodován Katalin, Simon Attila. Mohai Mónika)

� Színpadi látványtánc páros: (Déry Gábor, Domoszlai Márta)
Az egyesületnek alapítása óta (1921), nem volt olyan szakosztálya, amely három

és fél hónap alatt ilyen sikereket ért volna el PÉNZ NÉLKÜL. Külön köszönettel
tartozunk a GÖDI JÓZSEF ATTILA MÛVELÕDÉSI HÁZ igazgatójának,
DROPPÁN GYÖRGYINEK, utazási költségeink fedezéséért. Míg mások a pénzrõl
beszélnek mi elhozzuk a díjakat.                                                     Mohai Gábor

Elkezdõdtek a Diákolimpia 2001/2002-es versenyei.
Egy új sportágban a grundbirkózásban a mi iskolánk ren-

dezte a megyei döntõt, ahol a fiú csapatunk nagy meglepetés-
re aranyérmet szerzett, míg a leány csapat második lett.

A hagyományosan sikeres kézilabda sportágban biztosan
nyertünk Szentendre és Vác ellen a megyei területi döntõben.
A megyei döntõre Kókára utaztunk, ahol Szigetszentmiklós,
Újhartyán, Tápiószentmárton egyaránt pályázott az arany-
éremre.

Elsõ mérkõzésünket Szigetszentmiklós ellen vívtuk és 6:6-
os félidõ után 14:11-es gyõzelemmel vonulhattunk le.

Góllövõk: Bagócsi Barbara 10, Tomecskó Nóra 2, Jónás
Zsófi és Simon Andi 1-1.

Tápiószentmártont magabiztosan 21:14-re vertük.
Góllövõk: Bagócsi Barbara 10, Raczki Emese, Fodor Kin-

ga 2-2.
Utolsó ellenfelünk ellen, már a döntetlen is elegendõ lett

volna, de nem bíztunk semmit a véletlenre. 10:3-as félidõ után
17:11-es gyõzelemmel ünnepeltük az Országos területi döntõ-
be jutást. Bagócsi Barbara 14, Racki Emese 3 gólt lõtt.

A csapat tagjai: Farkas Fruzsina, Bartucz Anna, Simon
Andrea, Tomecskó Nóra, Bagócsi Barbara, Raczki Emese, Fo-
dor Kinga, Macsu Erzsébet, Halmi Viktória, Hajek Boglárka,
Jónás Zsófia.

A folytatás június 1-2-án, ahol Bács-Kiskun megye elsõ
helyezettje és Budapest elsõ helyezettje lesz ellenfelünk.

Labdarúgásban is megyei döntõ:
Apró kislabdarúgó palántáink is térdre kényszerítették a

környék - Vác, Dunakeszi, Szentendre legjobb csapatait, és
veretlenül kerültek a megyei döntõbe, amit Pilis rendez.

Kivétel nélkül  mindenkit dicséret illet a kimagasló szerep-
lésért és külön kiemelten a lelkes szülõket, akik szállítják
gyermekeiket és szakértõ szemmel nézik, szurkolják végig
csemetéik küzdelmét. Reméljük ezek közül a gyerekek közül
felnõtt korban is megörvendeztetnek bennünket lelkes, jó játé-
kukkal név szerint:

Tímár Dávid kapus, Sápi Márton, Dunai Dávid, Cesznák
Tamás, Karacs István, Tóth Zsolt, Szigeti Dávid, Molnár Ben-
ce, Sápi Pál, Horváth Ágoston, Oláh Dániel mezõnyjátékosok.

Bagócsi Sándor edzõ

Diák Olimpiai sikerek

Pályázati kiírás
Göd Város Önkormányzatának Köz-

mûvelõdési és Sport Bizottsága pályá-
zatot hirdet Göd városban mûködõ in-
tézmények, szervezetek és civil kezde-
ményezések részére a városban megva-
lósuló programok támogatására. A pá-
lyázaton elõnyt élveznek a több korosz-
tály részére meghirdetett programok, te-
vékenységek, azok a rendezvények, me-
lyeket hagyományként kívánnak meg-
rendezni és azok a közösségek, akik
még nem kaptak támogatást a bizottság-
tól 2002 évben. A pályázaton szétoszt-
ható összeg: 455.000 Ft, melybõl kitû-
nik, hogy egy-egy pályázónak a várható
nagy igényt is figyelembe véve nem tu-
dunk nagy összeget biztosítani. Pályáz-
ni pályázati ûrlap kitöltésével lehet,
mely beszerezhetõ a Polgármesteri Hi-
vatal titkárságán és a könyvtárban. 

A Pályázat benyújtásának határideje:
2002. május 31. Helye: Polgármesteri
Hivatal titkársága 2131 Göd, Pesti út 81.

Salamon Tamás KSB elnök

Szünidõ a Filmstúdióban!
RAJZFILMES TÁBOR

egész nyáron
Felvilágosítás és jelentkezés:

Bocskor Ildikónál,
06-1-250-0194/149 m.

Cím: Bp., 1035, Kerék u. 80. 



2002 május 13Gödi Körkép

TÁBORAJÁNLÓ
A József Attila Mûvelõdési Házban június 15-tõl
az alábbi napközis táborokra várjuk a jelentke-
zõket:

Június 17-21.
Néptánc-kézmûves tábor. Délelõtt néptánc, népdal, játék
tanítás, délután kézmûves foglalkozás. A jelentkezõket 7
éves kortól várjuk. Részvételi díj: 12.000.-Ft.
Tánctábor. Klasszikus és Jazz Balett alapokra épülõ lát-
ványtánc formáció. Tánciskolai alapismeretek elsajátítása.
Reggel 9-13 óráig tart a foglalkozás. Részvételi díj: 6.000.-
Ft. 8 éves kortól 14 éves korig várjuk a jelentkezõket.
Június 24-Július 5.
IX. Ifjúsági Alkotótábor
Textil-gobelin. A tábor ideje alatt megismerkedhetnek a
gyerekek a szövés alapjaival. Megtanulhatják a vászonkö-
tést, a szõttestechnikát, a csomózást, valamint a gobelin-
szövés alapjait.
Szobrász: 10 éves kortól. A természet és a környezetünk
megfigyelése révén játékos közelítés bizonyos plasztikai fel-
fedezések felé, menet közben ismerkedve különféle anya-
gokkal, eszközökkel, képzõmûvészeti fogalmakkal. Dolgoz-
nak papírmaséval, gipsszel, viasszal, agyaggal. Dombormû,
kisplasztika, tanulmányrajz készítés.
Tûzzománc: 10 éves kortól. A programban szerepel a zo-
máncozás történeti ismertetése, próbalemezek készítése,
színminták vas és réz lemezen. A mázak keverése, égetési
idejének megfigyelése, rajzok tervek készítése. Zománc-
technikák ismertetése: sgrafittó, festett zománc, fóliatech-
nika (domborítás)
Lószõrékszer készítõ: 10 éves kortól
Kosárfonás: 12 éves kortól. A tábor bejárós formájú, na-
ponta 9.00 - 16.30-ig tartanak a foglalkozások szombat és
vasárnap kivételével. Mivel az osztályok korlátozott létszá-
múak, felvétel a befizetések sorrendjében történik. A tábor
összköltsége étkezéssel (ebéd, uzsonna) anyagköltséggel
együtt 18.000.-Ft. Befizetési határidõ: 2002. június 10.
Érdeklõdni, jelentkezni lehet személyesen a József Attila
Mûvelõdési Házban (2131 Göd, Pesti út 72.) vagy a
27/532-160-as telefonszámon.

NYÁRI INTENZÍV ANGOL
NYELVTANFOLYAMOK

a József Attila Mûvelõdési Házban (Göd, Pesti út 72.)

40, 45, 60, 80 órás kurzusok a kezdõtõl a felsõfokig, 
nyelvvizsga-elõkészítõ tanfolyamok, 19.800 Ft-tól!

Kezdési idõpontok: 2002. július 22. és augusztus 5.

Beiratkozás és szintfelmérés:
2002. június 7-én 14-18h-ig és június 8-án 9-13 h-ig

Bõvebb felvilágosításért érdeklõdhet a Mûvelõdési 
Házban, illetve telefonon: 27/337-520 vagy

e-mail-en: herriot@freemail.hu

TENISZTÁBOR
A tavalyi sikerek után idén is megrendezzük
gyermek tenisztáborunkat 5-6 éves kortól.

Programjaink: napi 2 x 1 óra teniszoktatás, napi kétsze-
ri étkezés (ebéd, uzsi), különbözô játékos vetélkedôk,

rossz idô esetén mozi, múzeum látogatás, igény szerint
német vagy angol nyelvi órák

Idôpontok: június 18-tól - augusztus 31-ig folyamatosan
hétfôtôl - péntekig, reggel 8-tól - délután 16-ig

Részvételi díj: 8.000 Ft/fô/hét
Jelentkezni lehet: Bodnár Józsefnél a

a 06-30/252-0235 telefonszámon

�Papír, írószer, nyom-
tatványok, játék, ház-
tartási cikkek széles
választékával várjuk

kedves vásárlóinkat. 
Érdemes betérni hozzánk!

Cím: 2131 Göd, Pesti út - Török Ignác u. sarok
Tel.: 332-049 Nyitva: H-P 7,30-17, Sz 8-13

Firka Nyomtatványbolt

2002.  május 9-én 11.15 perckor Göd belterületén a Göd
Rendõrörs beosztottai a szolgálati gépkocsival egy VW Golf IV.
típusú gépkocsit próbáltak feltartóztatni, mivel információink
szerint bûncselekmény elkövetése útján került a jármûvezetõ
birtokába. A VW Golf IV. tip. gk. vezetõje a szolgálati gépkocsi-
val történt ütközés után a helyszínrõl megállás nélkül továbbha-
ladva az õt követõ rendõrök elõl elmenekült, majd a gödi erdõ
mellett a 2/A. fõúton átívelõ felüljáró szalagkorlátjának ütközve
állt meg. Az ismeretlen személy - akinek személyazonossága az-
óta ismeretlen - futva a közeli erdõbe menekült. Ezek után az er-
dõ átkutatása során - az erdõ egy távolabbi pontján - egy másik
eltulajdonított nagy értékû autó került megtalálásra. Még aznap,
egy munkaügyi ellenõrzés során két lopott gépkocsi került elõ
egy gödi családi ház udvarából. S. Cs. gödi lakos, aki a bûncse-
lekménnyel összefüggésbe hozható, a gyors és szakszerû rend-
õri intézkedésnek köszönhetõen, elõzetes letartóztatásban van.

2002. május 8-án Gödön egy Budapesttõl - az elõzõ nap -
eltûnt kislány került megtalálásra a gödi rendõrõrs beosztotja-
inak segítségével. Az utóbbi idõben elszaporodtak Göd város
területén a gépkocsi feltörések. A további bûncselekmények
megelõzése érdekében kérjük a lakosságot, hogy értékeiket ne
hagyják a gépkocsiban. A jó idõ közeledtével egyre többen láto-
gatják a gödi strandot. A vagyonbiztonság érdekében természe-
tesen a rendõrség is fokozottan ellenõrzi  a fürdõhelyeket. Ez-
úton felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy értékeiket ne
hagyják õrizetlenül. Udvardi Ákos r. hdgy.

Rendõrségi hírek


