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A Nyár utca
és a Kádár utca
sarkán össze-
koccantam egy
másik autóval.
Bárki mondhat-
ja, hogy ez ma-
gánügy. Talán
igazuk is van.
Amikor a Nyár
utca sarkára ér-

tem, bal oldalon egy domb takarta el
a kilátást, ezen dombon pedig örök-
zöldek emelkedtek. A sarkon lassítot-
tam, nem láttam az adott szögben
egyetlen érkezõ autót sem egészen
addig, amíg meg nem kezdtem kisív-
ben a kanyarodást. Az érkezõ jármû
fékje ugyan csikorgott, de a sofõr már
nem tudott megállni. Csatt! Közleke-
dési szempontból én voltam a hibás,
hiszen bár aszfaltútról érkeztem, de
ez az aszfaltcsík csak a földút végét
zárta le, tehát nem lehetett a jobb-
kéz-szabályt alkalmazni. Eddig a ma-
gánügy, de akkor nézzük a közügyet
is.

Maga a jegyzõ úr írt a Gödi Körkép
hasábjain arról, hogy a közterülete-
ken, már pedig a házak elõtti terüle-
tek is ide tartoznak, a sövényeket visz-
sza kell nyírni, hogy a növényzet az
autósok kilátását ne veszélyeztesse.
Amikor a helyszínelõ Dunakeszi közle-
kedésrendészeti szakemberek megér-
keztek, elmondták, hogy már több-

ször kérték a gödi önkormányzatot,
hogy a veszélyes utcasarkokra helyez-
zenek ki elsõbbségadás táblákat,
hogy így egyértelmûvé tegyék a köz-
lekedési rendet. (A Nyár utca végén
egyetlen tábla sincs és csak a szakem-
berek érkezése után vált nyilvánvaló-
vá, hogy nem jobbkezes utcáról van
szó.)

És bizony a Közterület Felügyelet-
nek is lenne dolga, ha már képviselõ
testület rendeletben határozta meg
az utcai sövények méretét, vagy ahol
annyira veszélyes, kivágását! Akkor le-
gyen végre valaki, aki be is tartatja ezt
a rendeletet. Számos lakossági levél
foglalkozott ezzel a kérdéskörrel. Sok
eredmény nem született. Tudom, ne-
héz betartatni egy kisvárosban a ren-
det, hiszen mindenki mindenkit ismer
és senki sem akar a másiknak ártani.
De mindannyiunk jobb közérzetéhez
tartozik, ha rend van környezetünk-
ben. Talán ezért annyira jó egy-egy
ausztriai kisváros utcáin sétálni, mert
ott mindenki átérzi a rend fontossá-
gát. És hogy történik-e végre valami
ebben a kérdésben, Kristóf Attila után
szabadon, én nem tudom.

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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Rendkívüli képviselõ testületi ülés

A vállalkozó megszûntette a surányi révet 
– számos pályázati határozat született

Az ülés kezdetén
Popele Julianna elmondta:
a közbeszerzési eljárások
kiírása, illetve az azokra
vonatkozó döntések zárt
ülés keretében történnek
az egyenlõ hozzáférési
esélyek érdekében. Ezek
elõször a hivatalos Közbe-
szerzési Értesítõben törté-
nõ megjelenést követõen
válnak nyilvánossá. – En-
nek megfelelõen a sajtó
távollétében tárgyaltak a
csapadékvíz rendezésére,
az önkormányzat tulajdo-
nában lévõ közutak építé-
sére, valamint a belterüle-
ti utak, buszmegállók,
parkolók és gyalogátkelõ-
helyek engedélyezési és
kiviteli terveinek elkészíté-
sére vonatkozó kérdések-
ben.

Az ülés nyilvános részé-
nek elsõ napirendi pont-
jaként a 2009. évi Közbe-
szerzési terv módosítását
tárgyalták. A korábban
elfogadott terv a
Nemeskéri úton történõ
gyalogos-átkelõhely léte-
sítésével egészült ki. Ezzel
kapcsolatban Kruzslicz
István megjegyezte: telje-
sen indokolatlan ennek a
zebrának a megépítése,
fölösleges pénzkiadás.
Kovacsik Tamás válaszá-
ban kifejtette: egy gyalo-
gos-átkelõhely kialakítása
semmiképpen sem a la-
kosság kárára, hanem a
lakók biztonsága érdeké-
ben történik.  – Ezt köve-
tõen a terv módosítását a
testület elfogadta.

A továbbiakban az
alsógödi révhez vezetõ
utak felújítására vonatko-
zó pályázaton való részvé-
tel mellett döntött a kép-

viselõ-testület. A tervek
szerint sétány épülne a
Jávorka utcát a révátkelõ-
vel összekötõ szakaszon,
valamint az átkelõ és a
csónakház között. Az Ön-
kormányzat emellett az
alsógödi révátkelés tartós
üzemeltetését kívánja
megvalósítani. Az építke-
zés költsége 8,5 millió fo-
rint, amelyhez azonban
6,8 millió forintos pályá-
zati támogatás nyerhetõ.
Az önrész fedezése a vá-
ros lekötött pénzeszközei-
nek (Fiducia kötvény) ter-
hére történik. Kovacsik Ta-
más hozzátette: a már
meglévõ járdaszakaszt a
fák gyökerei megrongál-
ták, így tulajdonképpen a
sétány elterelése valósul-
na meg. A helyszínen köz-
világítás, illetve padok ke-
rülnek elhelyezésre. A te-
rületen található források
megfelelõ elvezetésére is
sor kerül. Az átalakítás a

Környezetvédelmi Bizott-
ság észrevételeinek figye-
lembe vételével történik.
Szegedi Sándor elmondta:
a lakosság részérõl fölme-
rült a kérdés, hogy a fel-
sõgödi révátkelõ területén
miért nem történnek ha-
sonló átalakítások. Ennek
oka, hogy a surányi rév
üzemeltetése veszteséges-
nek bizonyult, a vállalkozó
feltehetõleg megszüntet-
te tevékenységét, a közle-
kedés szünetel.

Ezt követõen az alpol-
gármester zárt ülést ren-
delt el, ahol a következõ
határozatok születtek.

K. Z.

135/2009. (VI. 16.) sz.
ök. határozat

Göd Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete felkéri
a Deák Ügyvédi Irodát
(7100 Szekszárd, Jókai u.
22. fszt. 1-2.), hogy az ál-

taluk bonyolított közbe-
szerzési eljárások tárgya-
lásakor a bizottsági- és
képviselõ-testületi ülése-
ken minden esetben sze-
mélyesen vegyenek részt.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Markó József pol-
gármester

136/2009. (VI. 16.) sz.
ök. határozat

Göd Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete jóvá-
hagyja, hogy a „Csapa-
dékvíz rendezés Göd Vá-
rosban (KMOP-3.3.1/B-
2008-0025) vállalkozási
szerzõdés keretében” tár-
gyú közbeszerzési eljárás-
ban a Trigon Invest Kft.
(1042 Budapest, Árpád út
70.) ajánlattevõ ajánlatá-
nak elfogadását és nyer-
tesként történõ kihirdeté-
sét  8.046,40 ponttal. A
második legelõnyösebb
ajánlatot benyújtó aján-

Rendkívüli ülést tartott június 16-án az esti órákban Göd város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete. Nem jelent meg dr. Horváth Viktor Gergõ, Mikesy György, Rábai Zita (a
VárosVédõk Egyesülete frakció tagjai), valamint Sándor István. A távollévõ Markó József
polgármestert dr. Bognár László helyettesítette. A rendkívüli ülés összehívásának oka,
hogy a közbeszerzési eljárások eredményeire vonatkozó döntések nem tûrnek további
halasztást – közölte az alpolgármester

Foghíjas padsorok
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Képviselõ-testületi ülés

Áremelések az 
országos ÁFA növekedés miatt

lattevõt, a BODKÖ Projekt
Kft.-t (3950 Sárospatak,
Vásárhelyi P. u. 4.) máso-
dik helyezettként történõ
kihirdetését 7.673,00
ponttal. 
Felkéri a Polgármestert a
szerzõdés megkötésére.
Határidõ: 2009. június 17.
Felelõs: Markó József pol-
gármester

137/2009. (VI. 16.) sz.
ök. határozat

Göd Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete jóvá-
hagyja a KMOP -2009-
2.1.1/B belterületi utak
fejlesztése pályázat elõké-
szítéseként a korábban

már megnevezett utcák
útépítési terveit. 
Határidõ: azonnal
Felelõs: Markó József pol-
gármester

138/2009. (VI. 16.) sz.
ök. határozat

Göd Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete jóvá-
hagyja, hogy a Göd Város
közigazgatási területén
belterületi utak, buszmeg-
álló, parkoló, gyalogátke-
lõhely engedélyezési és ki-
viteli terveinek elkészítése,
építési engedély beszerzé-
se tárgyú közbeszerzési el-
járásban az 1. sz. mellék-
let szerinti ajánlattételi

felhívást, és felkéri a Pol-
gármestert, hogy a közbe-
szerzési eljárás bonyolítá-
sára a Deák Ügyvédi Iro-
dával kössön szerzõdést.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Markó József pol-
gármester

139/2009. (VI. 16.) sz.
ök. határozat

Göd Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete jóvá-
hagyja, hogy  a „Göd Vá-
ros közigazgatási terüle-
tén az önkormányzat tu-
lajdonában és kezelésében
lévõ közutak építése vállal-
kozási szerzõdés kereté-
ben” tárgyú közbeszerzési

eljárásban a PENTA Általá-
nos Építõipari Kft. (2100
Gödöllõ, Kenyérgyári út
1/E.) ajánlattevõ ajánlatá-
nak elfogadását és nyer-
tesként történõ kihirdeté-
sét  9.504,70 ponttal. A
második legelõnyösebb
ajánlatot benyújtó ajánlat-
tevõt, a Magyar Aszfalt
Kft-t (1135 Budapest, Sze-
gedi út 35-37.) második
helyezettként történõ ki-
hirdetését 9.141,55 pont-
tal.

Felkéri a Polgármestert a
szerzõdés megkötésére.
Határidõ: 2009. június 17.
Felelõs: Markó József pol-
gármester                

G. K.

A napirendi pontok tár-
gyalása elõtt Lenkei
György tájékoztatta a je-
lenlévõket a rendszeres
szociális segélyért közcé-
lúan foglalkoztatott mun-
kások által végzett tevé-
kenységekrõl. A Szociális
Bizottság elnöke elmond-
ta: jogilag 29 személy bi-
zonyult alkalmasnak a
programban való részvé-
telre. E lehetõséget ketten
elutasították, néhányan
egészségügyi okokból bi-
zonyultak alkalmatlannak
a munkavégzésre, így je-
lenleg 19 foglalkoztatott
személy dolgozik a Telepü-
lésellátó Szervezetnél, a
Családsegítõ Szolgálatnál,
közremûködnek a Duna-
part, valamint a játszóte-
rek rendben tartásában,
szemétgyûjtési és ágvágá-
si feladatokat is ellátnak.
Foglalkoztatásuk az Ön-
kormányzat számára 5%-
os költséget jelent, hiszen
a részükre kifizetett ösz-

szeg 95%-a az államtól
visszaigényelhetõ. –
Markó József megjegyez-
te: célszerû lenne, ha az
engedély nélkül elhelye-
zett táblák eltávolítását is
elvégeznék. A közelmúlt-
ban a város bejáratánál
található rovásírásos he-
lyiségnév-táblára valaki ki-
szögelte hirdetését, mely
szerint 20 méterre onnan
lángossütöde található –

fûzte hozzá a polgármes-
ter.

Az ÁFA emelés következ-
ményeirõl – a szemét-
szállításról

A következõkben egyes
helyi közszolgáltatási díjak
emelkedésével kapcsola-
tos kérdésekben döntött a
képviselõ-testület. Dr. He-
tényi Tamás, a TESZ igaz-

gatója elmondta: ennek
oka az általános forgalmi
adó országos szintû mó-
dosítása 25%-ra. Az új
árak, melyek július 1-tõl
lépnek érvénybe, a követ-
kezõképpen változtak: a
szemétszállítás díja ezen-
túl évi bruttó 4500 forint
lesz az 50-60 literes gyûj-
tõtartály esetében (110-
120 liter 9000 Ft, 240 liter
31.500 Ft, 1100 liter
90000 Ft), a zsák ára pe-
dig 375 forintra emelke-
dik. Kruzslicz István meg-
jegyezte: az áremelés mel-
lett a lakosság elvárná a
tisztességes szolgáltatást.
Gyakran lehet félig kiürí-
tett kukákat találni, ha pe-
dig ezt az ember szó-
váteszi, a szemétgyûjtõk
visszaszólnak.

Az étkeztetésrõl

Az élelmezési anyagok
árainak változása miatt az
étkezési díjak is módosul-

Göd város Önkormányzatának képviselõ-testülete június 24-én tartotta a nyári szünet
elõtti utolsó ülését, mely során fõként városfejlesztési kérdésekrõl, valamint az általános
forgalmi adó 25%-ra történõ módosítása következtében emelkedõ helyi szolgáltatási dí-
jakról tárgyaltak. Az ülésen nem jelentek meg: Pinczehelyi Tamás, Rábai Zita, Sándor Ist-
ván, valamint Szabó Csaba képviselõk

A szemétszállítás éves díja 4.500 Ft lesz
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nak: a bölcsõdés gyerme-
kek ezentúl napi bruttó
340, az óvodások 355, a
napközis gyermekek 460
forintért étkezhetnek. A
menza díja napi 285 forint
lett. A felnõtt óvodai dol-
gozók esetében az új ár
383Ft+rezsi+áfa, az in-
tézményi dolgozóknál ez
az érték 475Ft+rezsi+áfa,
a bölcsõdében 351Ft+
rezsi+áfa. Dr. Horváth
Viktor Gergõ hozzáfûzte:
számos lakossági visszajel-
zés történt a gyenge mi-

nõségû élelmiszerre vo-
natkozóan. Ezért javasolja
egy közétkeztetési minõ-
ségellenõrzési terv kidol-
gozását, amennyiben pe-
dig ez már létezik, úgy an-
nak fölülvizsgálatát. 

A sírhelyekrõl

Változnak a sírhelyek
megváltására vonatkozó
díjak is. A 25 évre váltott
egyes sírhely ára 15.000

Ft, a dupla sírhelyé 30.000
Ft, a gyermeksírhely ára
7.300 Ft, az urna-parcellá-
ban lévõ sír ára pedig
5.000 Ft. 
– A helyi buszközlekedés
ára az alábbiak szerint
módosul: vonaljegy 130
Ft, teljes árú bérlet
2560Ft, kedvezményes
bérlet 850Ft.  Ezzel kap-
csolatban fölvetõdött a
menetrend újratervezésé-
nek kérdése. Markó József
válasza során kifejtette:
49 egyeztetés történt az

elmúlt években, számos
igénynek kellene eleget
tenni, azonban mindenki-
nek megfelelõ, percen-
kénti járatindításra nincs
lehetõség.

A strand belépõjegy
árairól

A gödi melegvizû strand
napi belépõjegyeinek ára
a következõk szerint ala-
kul: felnõtt 940 Ft (reggel

6 és 8 óra között, ill. 17
óra után 520 Ft), gyermek
és nyugdíjas 580 Ft (reg-
gel 6 és 8 óra között, ill.
17 óra után 365 Ft). A tíz
alkalomra szóló bérlet ára:
felnõtt 6.770 Ft (reggel 6
és 8 óra között, ill. 17 óra
után 3.650 Ft), gyermek
és nyugdíjas 4.270 Ft (reg-
gel 6 és 8 óra között, ill.
17 óra után 2.560 Ft). A
szauna igénybe vételének
óránkénti díja 1.560 Ft. Az
ún. Göd Kártyával rendel-
kezõk a fenti összegek
50%-át fizetik. Markó Jó-
zsef elmondta: az árak il-
leszkednek a strand szol-
gáltatásaihoz: nem túl
magasak, de a strand sem
nyújt túl sokat. Mikesy
György hozzászólásával,
mely szerint a fogyatékkal
élõk is nyugdíjas jegyet
kellene hogy válthassa-
nak, hosszas vita vette
kezdetét. Lenkei György
elmondta: a képviselõ úr
által megnevezett szemé-
lyek többsége eleve leszá-
zalékolt nyugdíjas. A fo-
gyatékosság mértékének,
és így a jogosultságnak a
megállapítása viszont ne-
hezen oldható meg.
Mikesy így válaszolt: úgy
látszik, hogy a képviselõ
úr még nem lépte át Göd
határait, különben nyitot-
tabb szemmel járna a vi-
lágban; ezt a kérdés más
településeken megoldott
probléma. Ekkor Dr. Pintér
György javasolta, hogy a
szünetben készüljön írás-
beli elõterjesztés, amely
pontosan megfogalmazza
Mikesy képviselõ úr javas-
latát. Mikesy ezt felelte:
nincs szükség bürokráciá-
ra, ez pusztán empátia

kérdése. – Végül a Göd
Kártya használati körének
kiterjesztése hozott meg-
oldást. Így a Göd Kártyát
azon állandó gödi lakhely-
lyel rendelkezõ személyek
is megkaphatják, akik a
MÁV-tól kapott fogyaté-
kossági támogatással ren-
delkeznek, és azt be tud-
ják mutatni a Polgármes-
teri Hivatalban. 

A kerékpárúti bõvítésrõl

A továbbiakban arról dön-
töttek, hogy az Önkor-
mányzat tárgyalásokat
kezdeményez a 3658.
helyrajzi számú terület tu-
lajdonosával. A cél annak
elérése, hogy a Kék Duna
üdülõ területén áthaladó
vízvédelmi gátszakaszt a
lakosság a már meglévõ
Duna-parti kerékpárút
folytatásaként használ-
hassa, és így ne kelljen a
kerékpáros forgalmat a
város szûk utcáira terelni –
közölte Kovacsik Tamás, a
Városfejlesztési Bizottság
elnöke.

Sokszor köszönik meg a
Mentõk munkáját, még
akkor is, ha tudása legja-
vát beleadva a várt siker
nem következik be. Írom
mindezt azért, mert most
a váci mentõk szeretnék
megköszönni három gödi
vállalkozónak, hogy a nyá-
ri melegben (ha van rá le-

hetõség) klimatizált helyi-
ségekben várhatják a ri-
asztást. A klímaberende-
zéseket a Mr. Klíma Kft.
részérõl Takács Ádám biz-
tosította. Az árnyékolás-
technikát a Roll-Lamell
Kft. és természetesen
Cseh Károly oldotta meg.
Az egyéb rögzítõ tartozé-

kokat a Fakusz-H.B. Bt.-
bõl Hegedûs Zoltántól
szereztük be.

Köszönjük mindhármuk
önzetlen felajánlását:

Barcs Balázs
Országos 

Mentõszolgálat, Vác

Amikor a Mentõk mondanak köszönetet

25 éves sírbérlet: 15.000 Ft

A strandbelépõk 
ára is emelkedik



7Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com

Önkormányzati hírek

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt La-
kosságot, hogy a 2009. június 7-i
európai parlamenti választások Gö-
dön szakszerûen, törvényesen, kifo-
gások nélkül zajlottak. 

Ezúton is köszönetemet fejezem
ki a választást szervezõ és lebonyo-
lító köztisztviselõknek, a szavazat-
számláló bizottságoknak és a pár-
tok aktivistáinak. 

A 2009. évi Európai Parlament
tagjai választásának gödi eredmé-
nye: 18 szavazókörben 13563 vá-
lasztásra jogosult állampolgár kö-
zül 6256 adta le szavazatát, mely-
bõl érvényes volt 6224, ez mint-
egy 46 %-os részvételi arányt jelent.

dr. Szinay József
jegyzõ

EP választási eredmények

Párt neve Szavazatok
száma

összesen
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (Fidesz) –
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) 3278 52,67%
Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) 172 2,76%
Magyarországi Cigányszervezetek Fóruma
Roma Összefogás Párt 8 0,13%
Magyar Kommunista Munkáspárt (Munkáspárt) 44 0,71%
Magyar Szocialista Párt (MSZP) 979 15,73%
Jobbik Magyarországért Mozgalom (Jobbik) 1053 16,92%
Lehet Más a Politika (LMP)
- Humanista Párt (HP) 261 4,19%
Magyar Demokrata Fórum (MDF) 429 6,89%

Kedves Gödiek! 
Köszönjük 
a támogatást!

Az európai parlamenti vá-
lasztást követõen a köszö-
net szavaival fordulunk
Göd város polgáraihoz:
Köszönjük, hogy olyan so-
kan támogatták a Fideszt!
Az eredmény azt igazolja,
hogy az ország és benne,
a számunkra oly fontos vá-
rosunk, Göd is változást
szeretne. Itt helyben a mi

politikai tevékenységünk
az országos célokon túl-
menõen a helyi összefo-
gásról szól, erre törek-
szünk mindazokkal, akik-
ben erre pozitív szándék
mutatkozik. Csak remé-
nyünket fejezhetjük ki,
hogy a választás azt is
megmutatta, hogy a vá-
rost vezetõ jelenlegi Jobb-
oldali Összefogás munká-
jával – persze hibáinkat
nem elrejtve – többnyire
elégedettek a gödi polgá-

rok. A szûkös anyagi lehe-
tõségeink közepette is
minden igyekezetünk arra
irányul, hogy olyan fejlesz-
téseket végezzünk a jövõ-
ben (is), amelyek alapvetõ-

en érintik a gödiek min-
dennapjait és hozzájárul-
nak a lakosság jobb közér-
zetéhez. A város gazdálko-
dásának biztosításán túl-
menõen játszótereket, jár-
dákat, gyalogos átkelõket,
vasúti átkelõket, köztere-
ket , kerékpárutat építünk,
a vízelvezetést javítjuk.
Még egyszer zárszóként
elmondjuk: Köszönjük a
támogatást! Azon le-
szünk, hogy megfeleljünk
a bizalomnak.

Vélemények az EP választásokról
Szerkesztõségünk megkereste az EP választásban érdekelt pártokat, hogy mondják el vé-
leményüket a választás végkimenetelérõl. Az MSZP helyi elnöke, Pinczehelyi Tamás lap-
zártánkig nem küldte el gondolatait, az MDF helyi szervezete feloszlatta magát. Az SZDSZ
helyi elnöke egy mondatot szánt a választások értékelésére, majd valami egészen másról
írt. Õ biztosan tudja, miért

Markó József
A Fidesz gödi szervezetének elnöke

Gödön törvényesen
zajlottak a választások



Az SZDSZ EP választási szereplése
kritikán aluli volt. Az ezzel kapcsola-
tos elemzéseket mindenki akit érde-
kelt - elolvashatta az országos sajtó-
ban. Erre nem vesztegetnék több
helyet, amibõl a Gödi Körképben - a
fõszerkesztõ szerint - igen kevés
van. Mint a Gödi SZDSZ elnöke,
megköszönöm a lehetõséget ezen
újságnak, hogy – a legutóbbi önkor-
mányzati választást követõen, 3 év
után - most elõször, de - reményke-
dem - nem utoljára megszólalhatok
Göd hivatalos lapjában. Ugyanis
mondanivalóm lenne bõven. Ezt a

sok mondavalót a város környezet-
és természetvédelmi helyzete és ál-
lapota - ami egyáltalán nem valami
rózsás - valamint az ezzel összefüg-
gõ tevékenységek, no meg a tettek
hiánya indokolja.

Ha lesz rá igény a Gödi Körkép ré-
szérõl, szívesen megismertetem az
olvasókkal azokat a természet-és
környezetkárosítási ügyeket, ame-
lyek városunkban a közelmúltban
következtek be, és azokat is, ame-
lyeket mostanában készülünk elkö-
vetni. 

Azok a tendenciák, melyek politi-

kai ciklusokon ívelnek át és életünk
minõségét, létezésünk színvonalát
határozzák meg, az én számomra
fontosabbak bármely politikai párt
szereplésénél akármelyik választá-
son.

Emlékeim szerint az önkormány-
zati képviselõi esküben nem az sze-
repel, hogy bármelyik párt, vagy
egyéb szervezet érdekét, hanem az,
hogy a város, illetve település javát
vagyok köteles - a képességeim sze-
rint – szolgálni.
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Sipos Richárd
Jobbik Gödi Szervezetének elnöke

Mödligerné Kovács Éva
SZDSZ gödi elnöke

Csurka István 
a Fidesz támogatását kérte

A Jobbik az MSZP-t is
megelõzte Gödön

Ezúton szeretném megkö-
szönni minden gödi szim-
patizánsunknak, hogy a
június 7-i EP-választáson a
Jobbik listájára adták sza-
vazatukat. Az eredmény
nem maradt el és bebizo-
nyosodott: a nemzeti radi-
kálisokra adott szavazat
nem veszik el! Az országo-
san megszerzett 3 mandá-
tum mellett helyi sikerként

azt is elkönyvelhetjük,
hogy a nyolc induló párt
közül a Jobbik 1053 szava-
zattal a 2. helyen végzett,
megelõzve ezzel nem csak
az MDF-et és az SZDSZ-t,
hanem a Szocialista Pártot
is. Az országosnál jóval na-
gyobb, mintegy 46%-os
helyi részvételi arány pe-
dig tovább növeli a siker
értékét. A Fidesz-KDNP lis-
tán kívül csak a Jobbik tu-
dott négy számjegyû ered-
ményt produkálni Gödön.

Ebbõl és a fent említett
részvételi arányból leszûr-
hetõ: a Jobbik nem az ún.
jobboldaltól vesz el szava-
zatokat, hanem tábora
legnagyobb részét a be-
csapott, az elmúlt 20 év
politikai garnitúrájában
csalódott emberek alkot-
ják. Tehát mozgalmunk a
szavazópolgárok inaktív
csoportját is képes mozgó-
sítani és szavazásra bírni.
Az eredmények így igazol-
ják, hogy a Jobbik nem

megosztja a nemzeti ol-
dalt - mint ahogyan azt
egyes politikusok és elem-
zõk állítják – hanem éppen
ellenkezõleg: növeli annak
létszámát.

V. Zahorán Sándor meghí-
vására Sütõ Gábor és Csurka
István volt a vendége a gödi
közönségnek. A MIÉP Lám-
pás Programjának kereté-

ben járják az elõadók az or-
szágot, hogy felvilágosító
munkát végezzenek – mert
mint mondták, Magyaror-
szág végveszélyben van.

Sütõ Gábor diplomata, aki
többek között Brazíliában,
Mozambikban, Kubában
szolgált, elemezte hazánk és
az EU kapcsolatát.

- Európa egységesítésének
kérdése végigkíséri a konti-
nens történelmét. Ez a kez-
deményezés azonban min-
dig felülrõl indult, sosem
természetes folyamatként, a
társadalom körébõl. A Lisz-
szaboni Szerzõdés ratifikál-
tatása után csak azt mond-
hatjuk: veled, Európa, de
nélküled Európai Unió. Így
nem. S ez nem jelenti az eu-
rópaiság tagadását. Csupán

azt, hogy a tagságunk a ma-
gyar érdeket is szolgálja, ne
csak az unióét.
Csurka István szavai szerint a
MIÉP él, tisztességesen fel is
készült az Európai Parla-
menti választásra. Azonban
erkölcsi kötelességüknek
érezték a visszalépést és a je-
lenlegi ellenzéki párt, a Fi-
desz támogatását – és erre
kérte a nemzeti érzelmû vá-
lasztópolgárokat is.

Összefogásra bíztatott a Magyar Igazság és Élet Pártjának
elnöke május 29-én este a József Attila Mûvelõdési Házban

Csurka István szerint 
a MIÉP él
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Az önkormányzat mö-
gé állt a civil kezdeménye-
zésnek, amikor a kommu-
nista rendszer alatt lerom-
bolt Országzászló újraállí-
tása mellett döntött – fo-
galmazott Markó József
ünnepi köszöntõjében, jú-
nius 19-én a hirtelen jött
kánikula ellenére egybe-
gyûlteknek. Hosszú hóna-
pok elõkészítõ munkája
után, eredeti, a hatvan-
négy vármegye földjére ál-
lított talapzatára kerülhe-
tett ismét a nemzet identi-

tását és egységét, vala-
mint a trianoni békediktá-
tum fölött érzett nemzeti
fájdalmunkat jelképezen-
dõ, állandóan fél-árbócra
engedett angyalos-címe-
res lobogó.

A Magyarország ezer-
éves töretlen történelmi
hagyományát szimbolizá-
ló országzászlók állítása
az 1930-as években moz-
galommá vált a trianoni
béke revíziójára áhítozó
országban. 1941 végéig
702 országzászlót avat-
tak. Szotyori Nagy Gábor
nagytiszteletû úr tartott
ünnepi beszédet, melyben
kiemelte, hogy az anyaor-

szágban és az elszakított
országrészekben élõk egy-
máshoz fûzõdõ viszonyát
erõsíteni szükséges, és eb-
ben a mindenkori kor-
mány aktív közremûködé-
se elvárt.

A zászló felszentelésé-
ben részt vett Csuka Ta-
más református püspök,
tábori lelkész, dandártá-
bornok, Szotyori Nagy Gá-
bor református lelkész,
Marton Zsolt katolikus
plébános és Bubka László
evangélikus lelkész, közre-
mûködött Dózsa László
elõadómûvész, Lengyel
György és a Búzaszem

Ökumenikus és Mûvészeti
Iskola népdalköre. Az újra-
állított zászlónál koszorút
helyezett el az önkor-
mányzat, a város intézmé-
nyei, a Szent Lázár Lovag-
rend, a Vitézi Rend és a
gödi vállalkozók képvise-
lõi. A zászlóavatási ünnep-
ségen a házigazda szere-
pét Kondor Katalin vállal-
ta.

A város köszönetét feje-
zi ki mindazoknak, akik
segítettek az országzászló
újraállításában: Harmati
László, Dull Péter, akik
pénzadománnyal támo-
gatták a zászlóállítást, Né-
meth Sándor, aki a zászlót

ajándékozta a városnak,
Lakatos Kálmán kõfaragó
mester, aki a virágtartókat
újította fel, Elek István, aki
az emlékmû szomszédsá-
gában lakik és mindenben
segített, Berta Sándor a
Civil Tanács nevében tá-
mogatását fejezte ki, és a
szervezésben V. Zahorán
Sándor, Detre László és
Kovacsik Tamás vettek

részt. A zászlóavatás utáni
fogadás költségét egy ne-
vét titokban tartani kívánó
gödi vállalkozó állta.

Régi helyére került az országzászló
Országzászlót állított újra Göd városa, ünnepélyes keretek között, eredeti felállításának
hetvenedik évfordulóján, eredeti helyén, a Petõfi téren

A 30-as években 
az országzászló

Az országzászló ünnepi
fogadása

A helyreállított 
emlékmû

Markó József félárbócra
ereszti az országzászlót

Az ünnepi szónok:
Szotyori Nagy Gábor 
református lelkész
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„Rajtunk múlik, hogy
unokáink mire fognak em-
lékezni. Arra, hogy a hu-
szonegyedik század elején
volt Magyarországon

3200 polgármester és kö-
zel tízmillió állampolgár,
akik tétlenül nézték, ho-
gyan teszik tönkre orszá-

gukat, hogyan szüntetik
meg intézményeiket, ho-
gyan ítélik sorvadásra fal-
vaikat, városaikat, vagy ar-
ra, hogy az egyik legna-
gyobb válság idején, ezek
az emberek képesek vol-
tak összefogni az ezer
éves nemzetük, települé-
seik, közösségeik érdeké-
ben” – írta március elején
Köteles László, Komlóska
és Lesovics Miklós Pálháza
polgármestere. Kezdemé-
nyezésükre Nemzeti Za-
rándoklat indult a négy
égtáj felõl Budapestre –
2009. június 10-én
Pálházáról, 12-én Ópusz-
taszerrõl, 13-án Pannon-
halmáról és 15-én Somos-
kõújfaluból.  A Zarándok-
lat északi vonalának aktu-
ális témája: a vízközmûvek
és az ivóvíz-szolgáltatás
privatizációjának megaka-
dályozása – így a zarán-
doklatnak jó néhány víz-
mûves dolgozó és DMRV-
szimpatizáns is tagjává
vált. Gödön június 19-én
délben fogadták az útjuk
során nemzeti himnuszo-

kat, énekeket éneklõ, ha-
záért imádkozó zarándo-
kokat, akiket méltóságtel-
jes viselkedésre kértek a
szervezõk, s akiknek a
transzparensein nemzeti
értékeink megõrzésére va-
ló buzdítást lehetett csak
olvasni. Gyûlölködéstõl,

gyûlöletkeltésrõl a tíz na-
pos út során sehonnan
sem érkezett visszajelzés.
Június 20-án egy ökume-
nikus istentisztelet egyesí-
tette Budapesten a négy
égtáj felõl érkezõ zarán-
dokokat.

V. Pálfai Kinga

Gödön is felszalagozták 
a Nemzeti Zarándoklat lobogóját

Sánta László az egykori
Gepárd csoport vezetõje
alakította a ZsaruCAR
szervezetét, melyhez szép
számban csatlakoztak
egyenruhás és civil csapa-
tok a rendõrség, a polgár-
õrség és a közterület-fel-
ügyelet – köztük a gödiek
- soraiból. Április 17-én
pénteken délután a
Dunapart Nyaralóházak
területén az egy négyzet-
méterre jutó egyenruhás-
ok száma rekordot dön-
tött, csakúgy mint a nap
eredménye: a tizenhárom
vadász csapat 3 körözött
személyt, két körözött au-
tót állított elõ és ki a for-
galomból, s több mint

hatvan lejárt mûszaki vizs-
gájú jármûvel találkoztak
a 32300 rendszám ellen-
õrzése során. A speciáli-

san felszerelt autóik a bel-
ügyminisztérium központi
adatbázisával vannak ösz-
szeköttetésben, így min-

den szembejövõrõl az ösz-
szes adatot lekérhették az
akció során. A legjobb
csapat ezúttal is a
szõdligeti volt, akik már
évek óta rendszeresen vi-
szik haza az elsõ helyért
járó serleget. Kedves tör-
ténet az, amit Sánta Lász-
ló még tavaly mondott el:
a ZsaruCAR december 25-
én reggel útnak indul, és
addig járja Budapest utcá-
it, amíg rá nem talál egy
lopott kocsira. Akkor az-
tán egy mini karácsonyfát
állítanak a tetejére, és fel-
hívják az eredeti tulajt – ez
az õ ajándékuk.

V. P. K.

II. Dunakanyar Autóvadász Nap
Újra Vác és Dunakeszi térségében portyáztak lopott, forgalomból kitiltott, bankok és a
rendõrség által keresett jármûvek után kutatva az elhivatott autóvadászok

A Gödön átvonuló zarándokok

A kitüntetettek között két gödi polgárõr

Markó József Göd 
szalagját köti a zászlórúrda
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Környzetvédelem

Néhány szó az azbeszt veszélyérõl
Becslések szerint több

száz tonna, mérgezõ, az-
beszt tartalmú palát kell
összegyûjteni a jégverés
sújtotta szabolcsi települé-
sekrõl. A lebontott - több-
nyire sérült - azbesztpalát
értékesíteni, ingyen átadni
tilos, ezért külön gyûjtik és
ezután zárt konténerekben
szállítják, majd a veszélyes
hulladéklerakókba kerül. 

Miért szükséges ez foko-

zott elõvigyázatosság? Az
azbesztcement miatt,
amellyel nálunk Gödön is
nagy mennyiségben lehet
találkozni hullám- sík palá-
ban és eternit anyagú víz-
vezeték csövekben.

Az azbeszt szálas szerke-
zetû szilikát ásvány. A hos-
szúkás alakú azbesztszálak
alattomosságára jellemzõ,
hogy egy tû fokán ugyanis
mintegy 1 millió képes kö-

zülük megtelepedni. Így el
lehet képzelni, ezek milyen
könynyen képesek lerakód-
ni az emberi tüdõben,
ahonnan már semmilyen
körülmények között nem
távolíthatók el. Ott azok
aztán akár évtizedekig tü-
netmentesek maradhat-
nak, majd egyszer csak be-
tokosodva tüdõrákot vagy
egyéb halálos betegséget
okoznak. 

A pala az élettartalma 30
év körül van. A tetõkre
több mint 20 évvel ezelõtt
felrakott, már gyengén kö-
tött azbesztpala kötése
egyre jobban elöregszik és
porlad. A télen a felszívott
és megfagyott víz, a hõ di-
latáció - a természetben
elõforduló kõzetekhez ha-
sonlóan - ezt az építõanya-
got is mállasztja. Porladása
során a betonkötésbõl ki-
szabadul az azbeszt, és ab-
ban a pillanatban kockáza-
tot jelent. 

A sérült, porladó anyag-
ból a kiszabaduló tûhegyes

(ámde láthatatlan) az-
besztrészecskék a szél ha-
tására könnyen a légtérbe
és a légzõszervekbe kerül-
hetnek.

Nincs olyan kis levegõbe-
li koncentráció, amely ne
jelentene valamennyi koc-
kázatot.

Arról hogy mi a helyes
teendõ az okozott veszély
elkerülésére, a következõ
cikkben térünk ki.

Zombory László

Elhasználódott palatetõ Gödön
A „gyûjtögetõknek”
talán fogalmuk
nincs az okozott
veszély mértékérõl

2009. június 2-án,
hosszas és bonyolult szer-
vezési munkák után váro-
sunkban is elindult a köz-
foglalkoztatás. Ezt a fog-
lalkoztatási típust az
1993. évi III. szociális tör-
vény 2009. januárjában
hatályba lépett módosítá-
sa teszi kötelezõvé azok-
nak, akik korábban rend-
szeres szociális segélyben
részesültek. Õk tehát azok
a regisztrált munkanélkü-
liek, a munkaügyi köz-
ponttól járó álláskeresési
járadékukat kimerítették
és  továbbra sem tudtak
elhelyezkedni.

A törvénymódosítás elõ-
írja, hogy a rendszeres
szociális segélyben része-
sülõknek – bizonyos szûk
körtõl eltekintve – közfog-

lalkoztatásban kell részt
venniük, és munkájukért
minimálbért kapnak.

Városunkban a Telepü-
lésellátó szervezi a közel
30 ember foglalkoztatá-
sát, akiknek mintegy har-
mada közintézményeknél
(óvodák, iskolák, Család-
segítõ, stb.) dolgozik ta-
karítóként, zöldterület-
gondozóként, kézbesítõ-
ként, recepciósként, da-
dusként. A többiek kisebb
csoportokban  a
Dunapart, illetve a közte-
rületek rendbetételén
szorgoskodnak. Az Alap-
szolgáltatási Központ pá-
lyázatán elnyert összegbõl
egy fõ ellenõrzi és admi-
nisztrálja munkájukat, és –
pozitív elbírálás esetén –
szintén pályázati összeg-

bõl még egy embert tud-
na erre a célra alkalmazni.

A Családsegítõ és köz-
foglalkoztatást ellenõrzõ
munkatárs egyhangú ta-
pasztalata az, hogy a köz-

foglalkoztatottak örülnek
a lehetõségnek, örömmel,
lelkesen és gyorsan végzik
munkájukat. Reméljük so-
káig így marad!

Udvardy Zoltán

Beindult a közfoglalkoztatás
Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke még tavaly decemberben három napos tovább-
képzésen vett részt. Tette ezt azért, hogy Gödön beindulhasson a közfoglalkoztatási prog-
ram. A város részérõl Mikó Istvánné és Kármán Gábor is sokat tettek az ügy érdekében

Elkezdõdött a közmunka-program
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Önkormányzati hírek

A Közép-Magyarországi
Operatív Program keretében
lehetõség nyílt arra, hogy
Göd városa pályázatot nyújt-
son be a település úthálózatá-
nak fejlesztésére, illetve továb-
bi szakaszok kiépítésére. A pá-
lyázat benyújtási határideje
2009. szeptember 7.

A Városfejlesztési Bizottság
júniusi rendkívüli ülése során
Popele Julianna elmondta:
amennyiben a beruházás
összköltsége nem haladja
meg a 200 millió forintot, úgy
akár 70 %-os támogatás is
igényelhetõ. Ha a költség e
fölé emelkedik, a támogatás
mértéke fokozatosan csök-
ken. A bizottság jelenlévõ tag-
jai a következõ utcák (teljes, ill.
meghatározott szakaszon

történõ) építésére tettek ja-
vaslatot: Hétvezér u., Budai
Nagy Antal u., Csokonai u.,
Család u., Lázár Vilmos u., Ár-
pád u., Mayerfy u., Mihácsi
György u., Lánchíd u.

A pályázatban nem vehet-
nek részt a 200 métert el nem
érõ útszakaszok, így néhány
utca tervezett fejlesztésére e
program keretében nem ke-
rülhet sor.

Az elsõdleges cél a rendkí-
vül rossz állapotban lévõ utak
új, szilárd burkolattal történõ
ellátása, valamint a kerékpár-
út tehermentesítése az autó-
forgalommal közös szakaszo-
kon – közölte Bertáné Tarjányi
Judit, a város fõépítésze.

K. Z.

Az Önkormányzat
útépítésre 
vonatkozó tervei

A Közép-Magyarorszá-
gi Operatív Program kere-
tében a város pályázatot
kíván benyújtani a helyi
kerékpárút további szaka-
szainak kiépítése érdeké-
ben. A pályázat során leg-
feljebb 200 millió forint
igényelhetõ, a támogatás
mértéke eléri a 80 százalé-
kot. A tervek benyújtási
határideje 2009. július 8. A
programot az Európai
Unió, illetve az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap tá-
mogatja – ismertette a Vá-
rosfejlesztési Bizottság jú-
niusi rendkívüli ülése so-
rán Popele Julianna, a Be-
ruházási Osztály vezetõje.

Az útépítés feltételekhez
kötött: a cél a helyi köz-
utak tehermentesítése,
vagy kerékpáros közleke-
désre alkalmassá tétele, a
kerékpáros forgalom szá-
mára elérhetõvé kell tenni

a helyi munkahelyeket és
az egyes közszolgáltatási
intézményeket, az útsza-
kaszok építésekor a turisz-
tikai célú forgalom igénye-
it is figyelembe kell venni,
a program természeti vé-
delem alatt álló értékeket
nem veszélyeztethet.

A tervek a következõ
szakaszokra vonatkoznak.
A Rómaiak útja: a már
megépült rész folytatása a
gödi vasútállomásig, a
Szent István utca: a gödi
vasútállomástól a Bajcsy-
Zsilinszky utcáig, valamint
a Délibáb utca – Honvéd
sor szakasz. 

Az Önkormányzat intéz-
kedik annak érdekében is,
hogy a Kék Duna üdülõ te-
rületén lévõ vízvédelmi gá-
ton lehetõvé váljon a ke-
rékpáros forgalom áthala-
dása.                          

K. Z.

A kerékpárút-hálózat 
fejlesztésének
következõ szakasza

Gödön jelenleg két
önkormányzati óvoda
mûködik összesen 539 fé-
rõhellyel. Az elmúlt évben
a 782 óvodás korú gyer-
mek közül csak 638 kerül-
hetett felvételre, az intéz-
ményekben tapasztalható
férõhelyhiány fokozódik.
Ezért vált szükségessé egy
300 fõ befogadására ké-
pes új óvoda megépítése.

A tervek értelmében
ezen intézmény a Rákóczi
úti sporttelep északi ré-
szén, legfeljebb 7500 m2
alapterületen és 7,5 méter
építménymagasságban
kerülhet kialakításra. Az
építkezés kivitelezése há-
rom szakaszra oszlik. Az
elsõ ütem során megépül-
ne a 100 fõs óvoda, illetve
a 300 adagos melegítõ-
konyha, a második ütem
során újabb 100 férõhely-

lyel bõvítenék az épületet,
az utolsó ütem célja pedig
a 300 férõhely elérése. A
tervek szerint az épület
földszintes jellegû lesz, a
kertvárosi környezettõl
nem idegen. A helyszínen
teljeskörû akadálymente-
sítésre, illetve megújuló
energiaforrások felhasz-
nálására is sor kerülne –
közölte a Városfejlesztési
Bizottság júniusi rendkí-
vüli ülése során Bertáné
Tarjányi Judit fõépítész.

Az engedélyes és kiviteli
tervek vállalkozói szerzõ-
dés keretében történõ el-
készítését követõen sor
kerül a tervezési koncep-
ció jóváhagyására. A ko-
rábbi határozatok szerint
az elsõ ütem 2010 elejére
elkészül. 

K. Z.

Az új óvoda 
építésére vonatkozó
tervek

Ismét gazdagodott a
Széchenyi Strand az
alsógödi Duna-parton.
Kovacsik Tamás képviselõ
szemet gyönyörködtetõ
játszóteret építtetett, az
eddig elég szegényes,
fémbõl készült játékok he-
lyett. A szülõk nagy örö-
mére, gyermekeik önfe-
ledten vették azonnal bir-
tokba az új teret, ami az-
óta is folyamatosan tele
van boldogan játszó
csemetékkel.

A képviselõ elmondta,
hogy a napokban még a
szülõk részére Nagy Gá-

bor által készített készített
padokat telepítenek, kis
uzsonnázó asztalkával.
Õszre pedig új fákat ültet-
nek a kiöregedettek elõze-
tes pótlására. Hiszen lát-
hatóan elöregedett az ál-
lomány, és mielõtt kihal-
nak pótolni kell õket.

- A kompokkal, révekkel
kapcsolatos pályázaton
indult az önkormányzat és
siker esetén megkezdõd-
het a parton az új sétány
kiépítése – tájékoztatott
Kovacsik képviselõ.

Széchenyi strand

Újjá varázsolt játszótér
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Gödön elhunyt:

Bencze Ferencné sz. Pálfi Ilona 84 éves
Hegyesi Ferenc Mihály 64 éves
Polgárné Tóth Éva 48 éves
Tizedes Lajosné sz. Földesi Gizella 89 éves
Búza István 49 éves
Ficza Lászlón sz. Tyukos Erzsébet 71 éves
Jassó Istvánné sz. Bollog Julianna 91 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte rész-
vétünket!

Gödön házasságot kötöttek:

Erdõs Marianna Mózer János
Dr. Uzsoki 
Mária Andrea Sik Péter István
Buzás Eszter Fekete Zsolt
Vincze Edina Bajor Tamás
Hegedûs Orsolya Pulai Péter
Gujdár Alexandra Kecskés Csaba
Varga Noémi Beatrix Varsányi Miklós
Bordás Éva Treszkai Árpád
Kürtössy Melinda Katona Csaba
Heincz Katalin Dr. Császár András
Czipper Henriett Hegyi István
Krisztbaum Kitti Gogola Márk
Ráduly Erzsébet Kiss Gábor József
Picsugina 
Anasztaszija Szûcs Tamás

Sok boldogságot kívánunk!

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

Fogadóórák Göd, 
Polgármesteri Hivatalban

Dr. Szinay József jegyzõ:
minden hó 1. hétfõje, 13.00-18.00 óra

Dr. Bognár László alpolgármester
minden hó 2. hétfõje, 13.00-18.00 óra

Szegedi Sándor alpolgármester: 
minden hó 3. hétfõje, 13.00-18.00 óra

Markó József polgármester: 
minden hó 4. hétfõje, 13.00-18.00 óra

Más hivatalos ügyekben érdeklõdni vagy üzenetet
hagyni az 530-030-as telefonszámon lehet.

Önkormányzati hírek

Magam és utastársaim nevében szeretném kifejezni
köszönetünket dr Bognár László alpolgármester úrnak
és dr Hetényi Tamásnak, a TESZ igazgatójának, amiért a
gödi Labdagyár elõtti buszmegállóban fedett utasbeál-
lót építtettek - jelentõsen javítva ezzel az utazási
körülményeinket.

Tisztelettel: Jáni Gyuláné

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Pápai Barnabást utolsó útján elkísérték és jelen-
létükkel együttérzésüket kifejezték.

Pápai család

„Magában fénylõ csillag volt a lelked” 

Pápai Barnabás emlékére

Fájdalommal búcsúzunk, szeretett “Mamikánktól”
(Tizedes Lajosné szül. Földesi Gizellától), aki 2009.
júniusában két héttel 89. születésnapja elött hagyott
itt minket. Nehéz szívvel búcsúzik tõle, két gyer-
meke,hat unokája, tizenkét dédunokája, és egy ük-
unokája.
Köszönetet mondunk,mindazoknak,akik a temeté-
sen részt vettek, és a Gödi Körképnek, hogy hozzájá-
rult-e pár sor megjelenéséhez!

A gyászoló család

Mi nem búcsúzunk. Igaz,
hogy itt hagytad ezt az ár-
nyékvilágot, de nemesebbé
tettél mindannyiunkat. Célja
és értelme volt életednek.
Igaz ember, magyar ember
voltál rövid életedben. Örö-
mére szüleidnek, nagyszüle-
idnek, testvérednek, baráta-
idnak. Nyomot hagytál ma-
gad után. 25 év negyedszá-
zadnyi idõ rövid egy ember
életében, mégis sok minden
belefér. Szeretet, szerelem,
barátság, hûség, haza, elhiva-
tottság.

Engedd meg, hogy azt írjam,
kiválasztott voltál. Hisz a ma
oly kihaló félben lévõ, kedves,
egyszerû, a jó értelemben
vett alázatossággal végezted
feladataidat. Amikor a Kor-
morán együttest segítetted,
vagy amikor a Szkítia zenekar
dobosaként alkottál mara-
dandót. Aztán eljött az idõ és
motorra ültél, hogy távoli he-
gyeken túl meghódítsd – ta-
lán a végtelent…
Szeretünk. 
Sok mindenki nevében:

Kovacsikné Szilassy Márta

Nekrológ

Négy generáció a Dédivel
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Kultúra

A Violin Alapítvány és
a gödi önkormányzat tá-
mogatásával jöhetett létre
a 2000 márciusában ala-
kult városi vegyeskar
évadzáró hangversenye. A
kórus tagjai között is szép
számmal képviseltetik ma-
gukat a pedagógusok, s
ezúttal a dallamok is a kö-
zönség soraiban helyet
foglaló társaikért csendül-
tek fel elsõsorban.

A városban mûködõ
óvodák és iskolák nélkü-
lözhetetlen szellemi, lelki,
fizikai motorjai õk. A két
önkormányzati, az egyhá-
zi iskolákban és az óvo-
dákban összesen több,

mint kétezer gyermek fej-
lõdését bízzuk rájuk, nap,

mint nap. Látjuk gyerme-
keinken, hogyan szökik

szárba az általuk elültetett
tudás magja. A csetlõ-bot-
ló háromévesbõl miként
válik önfeledt játék köz-
ben verset mondó, dalo-
kat dúdoló óvodás, az el-
sõ osztályba íratott legki-
sebbekbõl írni, olvasni,
számolni tudó iskolás, a
felsõ osztályosokból nyi-
tott, tájékozott, érdeklõ-
dõ, vitára kész tudás-
anyaggal rendelkezõ diák.

A mindennapokban a
gyerekek tisztelete feléjük,
és a szülõk együttmûkö-
dése velük – ez lehet az el-
ismerésük egyik legérez-
hetõbb formája.

V. P. K.

A Gaude kórus köszöntötte a pedagógusokat
A város pedagógusait köszöntötte a Gaude kórus. A több éves hagyománnyal rendelkezõ
hangversenynek idén a Felsõgödi Református Templom adott helyszínt

Németh László 
Általános Iskola

Újabb esztendõt zár-
tak a gödi iskolák mûvé-
szetoktatási intézményei.
Ünnepélyesen, akár egy

születésnapon, felölelve
egy év tanulás kincseit a
kiválóra minõsített tan-
szakokon. 

A Németh László Általá-
nos Iskola Alapfokú Mûvé-
szetoktatási intézményé-
nek évzáró táncgálái a vá-
ci mûvelõdési házban zaj-
lottak. Boldog Mónika
kortárs táncosai és
Greguss Gergõ néptánco-
sai egyaránt lenyûgözõ

színvonalú tudásukról ad-
tak tanúbizonyságot, két
estén is zsúfolásig töltve a
színháztermet. A képzõ-
és iparmûvészeti tanszak-
ok diákjainak munkáiból
nyílt kiállítás, melyek kö-

zül számos esetben helyi,
megyei és országos pályá-
zatokon is sikeresen sze-
replõ alkotásokat is lát-
hattunk. 

- A II. Országos Rajzpá-
lyázaton, az Én mesém cí-
mû versenyen, a 2008. évi
Betlehemi kiállításon, a
gödi „ Álmodj egy új Kin-
csem parkot” pályázaton
kiemelkedõ sikereket értek
el tanulóink és kollégáink

– mondta el megnyitó be-
szédében Kovács Gabriella
mûvészeti igazgató. 

Négy és fél száz kisdiák
vehette át a bizonyítvá-
nyát! 

Búzaszem Iskola
A Búzaszem Ökumeni-

kus és Mûvészeti Iskola
annyiban különbözik a fel-
sõgöditõl, hogy az általá-
nos iskolába beiratkozó
gyermekek automatiku-
san a mûvészeti iskolába
is bekerülnek. A mûvésze-

ti iskola órái a tanterv ré-
szét képezik.

Délután hangszeres
órákra mennek a gyerme-
kek, elsõ osztályban furu-

lyán hangolódnak, majd
klasszikus gitár, hegedû,
furulya, fuvola, zongora il-
letve népi hangszerek
– furulya, hegedû, bõgõ,
duda – választhatóak.
Hetvenhárom gyermek
tett hangszeres vizsgát, a
néptánc és szolfézs vizs-
gák is ebben a hónapban
valósultak meg. Az iskola
kiemelkedõ eseménye a
Hangos Búzaszem nevet
viselõ rendezvény, ahol ki-
ki bemutathatja a számá-
ra legkedvesebb verset,

dalt, zenemûvet, táncot a
szülõk, testvérek, tanárok
elõtt. Idán sem maradt el
a vastaps.

V. Pálfai Kinga 

Mûvészeti tanévzárók

Bemutató az évzárón

Szülõk, nagyszülõk érkeztek a zárókoncertre
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Kultúra

A Gödi Nyári Napok ren-
dezvény keretében már
szombat délelõttõl kéz-
mûves foglalkozásokkal és
játszószõnyeggel, kölyök
kaland pályával várták a
gyermekeket a szervezõk.
Délután Sebestyén István
mesemondót hallgatták a
kicsik, a nagyobbak az Oh
My Göd jazz koncertjét él-
vezhették. Az elsõ nap fõ
programjai az I. Kárpát-
medencei Tûzugrás Feszti-
válhoz csatlakoztak
- Különleges, talán túlzás
nélkül állíthatjuk, törté-
nelmi pillanat részesei va-
gyunk - meséli Bognár No-
émi, a mûvelõdési ház ve-
zetõje. - Az elmúlt percek-
ben a Kárpát-medence
megannyi településén lob-
bant fel egyszerre a szen-
tivánéji tûz. Ugyanúgy
törnek az ég felé a lángok
a nyugat-magyarországi

Szentgotthárdon, mint az
erdélyi Zilahon, a felvidéki
Nagyidán, mint a vajdasá-
gi Szabadkán, Budapes-
ten, Szegeden és még 51
helyszínen. A tûzugrás
fesztivál célja, hogy a szét-
szabdalt, értékválsággal
küszködõ világunkban
megmutassa a hagyo-
mány, a népi kultúra ösz-
szetartó és közösségte-
remtõ erejét. Az Európa
peremén élõ elfelejtett
moldvai csángók öves tán-
cának dallama csendül fel,
az a dallam, amellyel több
száz évvel ezelõtt egész
kontinensünk köszöntötte
a világosság gyõzelmét a
sötétség felett. 
Vasárnap délelõtt újra
megnyitotta kapuit a
Dunapart Nyaralóházak.
Íjászattal, interaktív ját-
szóházzal, melyben tudo-
mányos játékokat próbál-

hattak ki a vakáció elsõ
napjait töltõ gyerekek, fú-
vószenekari és majorett
bemutatóval, táncmûvé-
szeti kavalkáddal, aiki-
doval és koncertekkel vár-
ták az érdeklõdõket.
Az esõ azonban nem ked-

vezett a szabadtéri prog-
ramoknak. A rossz idõ
nagyban befolyásolta a
rendezvényre kilátogatók
létszámát.

A rendezvényt Tahitótfalu
Község Önkormányzata és
a Tegyünk Együtt Tahitót-
faluért Alapítvány szervez-
te egy hangulatos Eper-
fesztivál keretén belül.
A pályázatra az ország 31
mûvészeti intézményébõl
érkezett összesen 263
szebbnél-szebb pályamû. 
A Németh László Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény tûzzománc szakjá-
nak 21 tagját ihlette meg
Benedek Elek fantasztikus
mesevilága. 
A hét tagú zsûri nehezen
tudott dönteni a rendkívül
magas szintû, igényes tûz-
zománc alkotások között,
amelyek az ország minden
részérõl érkeztek Sopron-
tól-Debrecenig. A gödi

pályázók nagy sikert értek
el, a díjátadó ünnepségen
Benedek Elek: Szélike ki-
rálykisasszony meséjét
mondta el egy bájos kis-
lány, valószínûleg ezért,
most a zsûri kiemelte
Szatmári Kata azonos cí-
mû pályamûvét, aki kate-
góriájában I. helyezést ért
el, valamint a Fõdíjat is õ
kapta.
A gödi csoportból még
Fazekas Zsuzsanna vala-
mint Koncz Petra külön-
díjat kaptak.
A tûzzománc szak taná-
rának, Czadró Katalinnak
Oktató Díjat szavaztak
mag.

Gödi tûzzománcosok
sikere
Június 13-án tartották meg a Diákalkotók
III. Országos Tûzzománc Pályázatának díj-
átadó ünnepségét

Ki gondolta volna, hogy
egy kis matek után mi jö-
het még. Szinay Lilla
Felsõgödön a Széchenyi
utca végében egy kiváló
matematika tanárhoz
Szász Vadász Franciská-
hoz járt tudása fejleszté-
sére. Másfél éve a tanárnõ
megkérdezte Lillát, nem
érdekli – e a rovásírás. A
tanárnõnek egyik legked-
vesebb hobbyja közé tar-
tozik a rovásírás. A cím-
ben látható eredménybõl
már tudjuk, hogy tanár és
diák egy egészen speciális
területen is egymásra ta-
lált. Lilla nagy lelkesedés-
sel vetette bele magát a
rovásírás tanulásába. Ta-
vasszal Szolnokon vett
részt a területi döntõn,
ahol második helyezést
ért el és így kvalifikálta

magát a június 20-i orszá-
gos döntõre. Az oda-visz-
sza fordítást 12 másod-
perccel késõbb adta be,
mint a harmadik helye-
zett, így lett negyedik. Si-
keréhez gratulálunk!

G. K.

VI. Kárpát-medencei Rovásírás Verseny

Szinay Lilla országos
negyedik

Nyárnyitó hétvége 
Idén második alkalommal fogott össze a Dunapart Nyaralóházak és a József Attila Mûve-
lõdési Ház csapata annak érdekében, hogy a gödiek számára tartalmas nyárnyitó hétvé-
gét szervezzen

Czadró Katalin 
kapta az Oktató Díjat
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A szakiskola területén
folyó építkezés miatt idén
új helyszínt kellett találni a
rendezvénynek. Szeren-
csés találkozás volt a Juni-
álisé és a Kék Duna Klub
Hotelé, melynek õsfás
parkja, fedett teraszos ét-
terme, konferenciatermei,
mûfüves csarnoka alkal-
mas teret biztosított a sok
gödi és környezõ telepü-
lésekrõl érkezõ vendégek-
nek. Idén számos helyszín
is csatlakozott
a Gö-

di Juniálishoz, a Szent Ist-
ván Katolikus templom-
ban a piarista szentmisét
barokk és régizene kon-
cert követte, a Jézus Szíve
templomban Pászthy Júlia
és tanítványai énekeltek
operarészleteket, a Felsõ-
gödi Református Temp-
lomban dr. Bednarik
Anasztázia adott orgona-
koncertet, s az idén fenn-
állásának 80, esztendejét
ünneplõ evangélikus
templomban a Gaude kó-
rus tartott elõadást. A Bel-
ga Sörházban mini jazz
fesztivál valósult meg, a
Karosi Júlia Quartett kezd-
te meg az idei progra-
mot. 
- A Juniális kulturális

programjai a zene köré
csoportosultak, azt tartot-
tam szem elõtt, hogy igé-
nyes elõadásokkal lepjük
meg a hallgatóságot, ami
- úgy érzem- teljes egészé-

ben sikerült - nyilat-
kozta Wagner

László fõszer-
vezõ. - Dresch
Mihályéktól,
a Borbély Mû-
helytõl kezd-
ve, Lachegyi
I m r é é k e n ,
Váczi Danin
k e r e s z t ü l
P á s z t h y
Júliáékig, a

Csend és a Mini együtte-
sig bezárólag óriási hatást
gyakoroltak a jelenlévõkre
mind a jazz, mind a klasz-
szikus, mind a jazz-rock
zene jeles képviselõi. Ne-
künk a minõség, a zené-
szek elkötelezettsége, ze-
ne iránti alázata volt a
mértékadó, amikor meg-
hívtuk õket. Büszkék lehe-
tünk mi gödiek, hogy sa-
ját mûfajuk ilyen kiváló
képviselõi örömmel zenél-
tek, énekeltek nekünk, 

Nem volt szép nyári idõ,
de a koncertekre megtelt
a terasz a Kék Duna étter-

me elõtt. Ínyenc falatokkal
készült a vendéglátó házi-
gazda, és a hallgatóság
minden kívánságát leste a
kiszolgáló személyzet. Az
éppen negyvenötödik szü-
letésnapját ünneplõ Heve-

si Tamással együtt énekel-
te a közönség a slágere-
ket, csakúgy mint a Mini
Zenekarral, vagy a Sca-
rabeusszal. Jövõre talán
már az idõjárás is kedvez!

V. P. K.

Gödi Juniális

A rossz idõ sem volt akadály
A Piarista Juniális hat évadot már megélt. Azt mondják, a hetedik év vízválasztó. Szaka-
dás helyett azonban kiteljesedett Gödi Juniális lett belõle

Hevesi Tamás

Dreschék

Laczhegyi Imre (balról)
és lánya,
Anna fogadja
Wagner László
köszöntését
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Kétévente kerül sor a keramiku-
sok e rangos megmérettetésére.
Idén az ötödik alkalommal mutat-
koztak be a legjobbak, és Rabie M.
Hadie, gödi keramikus iparmûvész
ismét aranyérmet és diplomát ka-
pott.

A nemzetközi összetételû zsûri 70
ország 1726 mûvészének 3196 pá-
lyamunkájából válogatott. Végül
huszonkilenc nemzet százhetvenki-
lenc alkotójának egy-egy mûve ke-

rülhetett be a Biennálé anyagába.
Magyarországról is több tucat je-
lentkezõje volt a megmérettetés-
nek, azonban csupán két kerámikus
alkotása utazott több ezer kilomé-
tert a kiállításra. 

Mi lehet a titka a ragyogó siker-
nek? Természetesen a mestertõl,
Csekovszky Árpádtól tanultak. Szili-
kátkémia-technológiából mûszaki
doktorátust szerzett, az agyag, az
üveg és a fém ötvözésével kísérlete-

zik. Magas hõállóságú anyagokat
és mázakat állít elõ, terveiben por-
celánmunkák szerepelnek. 

A mûvésznõ három és fél évtized
után a mai napig izgatottan vára-
kozik, amíg a kemencében végsõ
állapotát nyeri el a mû. Még mindig
kísérletezik, újít, új terveket szõ, pá-
lyázik, és természetesen tanít, mert
a tudást vinni kell tovább.

V. P. K.

Hadie M. Rabie nemzetközi elismerése
Negyedik nemzetközi elismerését szerezte meg Hadie M. Rabie a Koreában megrendezett
Nemzetközi Kerámia Biennálén

Immár tizenöt fõre bõvült
a Gödi Tizenhármak néven
induló mûvészcsoport. A ti-
zenöt kiállító mûvész külön-
féle technikákkal készült
festményeit, fotográfiáit,
kerámiáit és üvegtárgyait

július végéig tekintheti
meg a közönség. Meseil-
lusztrációtól a fejtörõ grafi-
kán át a seccoig, régi és új
alkotások várják a galériá-
ban a látogatókat. A kiállí-
tott tárgyak sokszínûsége
jellemzi a készítõiket; meg-
fér egymás mellett a kerá-

miából mintázott „üzenet a
múltból” és az ikonfest-
mény. A felsorakozott alko-
tók szerényen mondták el,
hogy mi is történt velük az
elmúlt egy évben, s mit is
hoztak magukkal az idei ki-

állításra. Az egész társasá-
gon érzõdött egymás felté-
tel nélküli elfogadása, elis-
merése, tisztelete és meg-
becsülése. Legalább egy
percre érdemes beugrani az
Olajfa Mûvészházba!

V. P. K.

Közös tárlat – Olajfa Mûvészház

A gödi képzõ- és 
iparmûvészek kiállítása
A Gödi tizenötök: Bakos Miklós - Báli Péter
- Benkõ Viktor - Borbély F. Gusztáv -Farkas
Csaba - Hadie M. Rabie - Hegedûs Erzsébet
- Kiss Gyula -M. Gyõrffy Anikó - Mág Tamás
- Szalma Edit - Szegedi Katalin - Szente Mó-
nika - Török László - Vertel Andrea

Hangya Anna amatõr fes-
tõmûvészt nagy megtisz-
teltetés érte. A Duna Tele-
vízió a Dunáról készült
festményeket mutatott be
és a mûvésznõ festménye-
it három napon keresztül
mindenki láthatta a Kíván-
ság kosár címû mûsorban.
Anna korábban beutazta
az egész világot, de igaz
témát csak a Dunában ta-
lált. – Kaliforniában, Neva-
dában, Coloradóban is
festettem, de ahhoz a vi-
lághoz nem kötõdtem ér-
zelmileg – emlékezett a
megújulására a mûvész-
nõ. – Két éve döbbentem
rá arra, hogy nem kell ne-

kem ahhoz utaznom,
hogy témát találjak. A Du-
na és annak partja kime-
ríthetetlen lehetõségeket
biztosít számomra. A mû-
helyem egy kis sufni a kert
végében, ezért csak ta-
vasztól õszig tudok dol-
gozni. Mégis rendszere-
sen lejárok férjemmel a
közeli Duna-partra, min-
den házat ismerek a kör-
nyéken, de az ösvények
melletti fákról is szinte
mindent tudok. A part pe-
dig maga a megtestesült
nyugalom. Itt otthont lel-
tem és úgy érzem, megta-
láltam alkotói önmagam.

S. T.

Hangya Anna három napig
a Duna TV-ben szerepelt
Hangya Anna festõmûvész a Váci Múzsa tagja.
Autodidakta módon tanult meg festeni, több
festõmûhely állandó tagja. 2006-ban Bécsben
mutatták be képeit, a Múzsától is megkapta a Ní-
vó díjat. Közel lakik a Dunához, mely festménye-
inek állandó témájává vált

Együtt a Gödi Tizenötök

Hangya Anna dunai látképével
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Az idén június 13-án rendeztük
meg a Vakációnyitó piknikünket a
Fenyves erdõ játszóterén.

Igen nagy volt az elõkészület,
anyukák, nagymamák sütötték a fi-
nomabbnál finomabb süteménye-
ket, fõzték a gyümölcsteát a gyere-
kek részére.

Rendezvényünk egy kisebb aka-
dályversennyel kezdõdött, ahol a
gyerekek az elsõ állomáson kislabda
dobással szerezhettek pontot a csa-
patuknak, majd egy memória játék
következett, ki hány tárgyat tud
megjegyezni 5 másodperc alatt.

Az utolsó állomáson a csapatok

tagjai elmondták, hogy miért olyan
fontos a szelektív hulladékgyûjtés és
milyen tárgyakat rakhatnak a sárga
zsákba. Az akadályverseny végén a
szemétszedésért és tobozgyûjtésért
plusz pontot szerezhettek a résztve-
võk.

Erre a Vakációnyitó piknikre ven-
dégünk is érkezett, Bacsa Ferenc
ének és gitármûvész személyében,
aki a gyerekeknek és a felnõtteknek
egyaránt énekelt.

Vakációnyitó piknik

– A Rákóczi úti Bölcsõde udvarán
lévõ kis épületet kapta meg az Alap-
szolgáltatási Központ, hogy ott a

családsegítés egy speciális formáját
indíthassa be. Mára Gyermekek Há-
zának hívják a helyet, kibõvült szol-
gáltatásai között korrepetálás, ta-
nácsadás is megtalálható, a heti
két-három nap helyett a Biztos Kez-
det is mindennap üzemel, teltház-
zal. Pályázati forrásokból, az önkor-
mányzat támogatásával. Jelenleg
szoptatós helyiség kialakítására
nyertünk el egy jelentõs összeget –
városunkban ez lesz az elsõ intéz-
mény, amely ennyire bababarát he-
lyiséggel várja a kismamákat és
gyermekeiket. Nyáron legfeljebb né-
hány hétre zár be a ház, mivel az
Alapszolgáltatási Központ által szer-
vezett napközis táborra elõrelátha-
tóan nagy nagy létszámban jelent-
keznek óvodáskorúak. Ebben az
esetben a tábor keretében a bölcsi-
seknek is kialakítunk egy megfelelõ
területet, szeptembertõl azonban a
kialakult rendszer szerint folytatjuk

a programunkat - nyilatkozta Mikó
Istvánné, a központ vezetõje. 

V. Pálfai Kinga

Sikeresen indult a Biztos Kezdet
A Biztos Kezdet Klub 2008 februárja óta várja a kisgyermekes családokat, hogy napköz-
ben közös játékkal, igény szerinti elõadásokkal, tanácsadással fejlesztõ foglalkozásokkal
segítsék az intézménybe, egyéb közösségbe nem járó gyermekek és szüleik mindennap-
jait

Gergely Márta szervezte 
a programot
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- Május végén Gyõrben
rendezték a Graboplast
Kupa Maraton Magyar
Bajnokságot, rekordszá-
mú, mintegy 2000 részt-
vevõvel. Az esemény egy-
ben válogató verseny is
volt a felnõtt és ifjúsági, il-
letve az idén elsõ ízben
megrendezésre kerülõ
U23 Európa-bajnokságra.
Nagy érdeklõdés mellett
rajtoltak el a mezõnyök,
melyek nem szûkölködtek
a szakág honi sztárjaiban
sem. A felnõtt párosok
versenyében a sokszoros
világbajnok Salga István
és Jámbor Atilla egységei
után alig lemaradva, har-
madikként ért célba a
Pélyi Dávid – Hamar Péter
gödi páros, akik ezzel a
teljesítménnyel magabiz-
tosan kvalifikálták magu-
kat a júliusi Eb-re. Az ifjú-
ságiak mezõnyében gyõz-
tes Makrai Martinnal így
három gödi tagja lett a
maraton Eb keretnek. A
serdülõknél Váczai Enikõ
Hagymási Rékával páros-
ban, majd egyesben állha-
tott fel a dobogó legfelsõ
fokára – tájékoztatott
Slezsák Zsuzsa.

A Magyar Köztársaság gö-
di maraton bajnokai:
Makrai Martin, Bán Kris-
tóf, Váczai Enikõ, a Váczai
- Hagymási Réka és a
Levák Laura - Farkas Lilla
páros. Ezüstérmes: Levák
és Szellák Dávid. Bronzér-
mes: Szellák mellett a
Pélyi Dávid - Hamar Péter
duó. 

Hagymási Rékát a jövõ évi
Ifjúsági Olimpiai Játékok
keretébe válogat-
ták. Hüttner Csaba után-
pótlás kapitány, kötelezõ-
vé tette a szolnoki Sun Ku-
pán az egyesben történõ
indulást, így a fiataloknál
is minden eddiginél népe-
sebb mezõnyök startoltak
az 500 és 1000 méteres

futamokban. Fontos volt
az erõfelmérés, hiszen
igen mozgalmas év vár a

18 év alattiakra. Poznan-
ban Európa-bajnokságot,
Moszkvában pedig világ-

bajnokságot rendeznek.
Utóbbi pedig már a jövõre
elsõ ízben megrendezésre
kerülõ Ifjúsági Olimpiai Já-
tékokra kvalifikál. Réka a
nõi K-1 500 méteren szer-
zett elsõséget, tehát a le-
hetõség megvan…

A 9-15 esztendõs fiatalo-
kat Jánosházi Imrével kö-
zösen felkészítõ Sinkó
László az utánpótlást érin-
tõ kérdésünkre hozzátet-
te: - 70-75 gyerekünk van,
napi háromszor tartunk
edzést a különbözõ élet-
korúaknak. A közelmúlt-
ban toborzót tartottunk,
jó 20 fiatallal „gazdago-
dott” a szakosztály, van
utánpótlásunk. Most 10
napos edzõtáborba me-
gyünk, aztán jönnek a baj-
nokságok és a regionális
versenynek, augusztus 29-
én pedig a Göd Kupa.

Vasvári Ferenc

Kajak: 
Gödi érmek a maraton
bajnokságon, Hagymási Réka
az ifi olimpiai keretben 

A piknik ideje alatt kéz-
mûves foglalkozások is
voltak a Topház gyermek-
otthon lakónak örömére.
Rumboldné Galló Ilona se-
gítségével ajtókopogtatót
is készítettek a gyerekek
vesszõbõl, terményekbõl.

Az apróságok boldogan
tértek haza zsákbamacska
nyereményeikkel, melyet a
szülõk adtak össze.

Szeretnénk megköszön-
ni a Viki presszó tulajdo-
nosának támogatását, fi-
nom volt a fagyi és az üdí-
tõ, mellyel Erzsi néni hoz-
zájárult a vakációnyitó
piknikünkhöz..

A következõ összejöve-
telünk nyár végén lesz,
melyen hagyományosan a
foci lesz a fõ program.

Gergely Márta

Sport

Hagymási Réka 
edzés közben
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Új helyszín debütált a
Gödi Juniális történetében,
a sportrendezvények jelen-
tõs részét minden infrast-
rukturális igényt kielégítve
ezúttal a felsõgödi Kék Du-
na Klub Hotel szolgáltatta.
Az idõjárás ugyan több-
ször megzavarta a sportol-
ni vágyókat, a frissen át-
adott strandröplabda-pá-
lyán – benne 200 köbmé-
ter homokkal – és a 33 csa-
patos Hibridmotors Gyer-
mek Labdarúgó-torna al-
kalmával a fõszervezõ
Wagnerék mégis igen lel-
kes sportolóknak adhatták
át az érmeket. A Belépés
Családostul programsoro-
zat júniusi állomásán a
mérkõzések alkalmával a
gyermekek és szüleik mel-
lett olimpiai bajnokok, ko-
rábbi sikeres sportolók is
pályára léptek. A vasárnapi
ebédet már-már hagyomá-
nyosan, a kilencszeres ke-
nuvilágbajnok, Wichmann
Tamás fõzte.

A leglátogatottabb
program, a labdarúgó tor-
na alkalmával két nap alatt
mintegy 200, 6-8 eszten-
dõs kisiskolás mérte össze
erejét. A küzdelmek során
a szentendreiek és a váciak
kerültek ki gyõztesen, de
igencsak helytálltak a gödi
kisdiákok is. - Nagy öröm
számomra, hogy ennyi fia-
talt meg tudtunk mozgat-

ni, még az elromlott idõjá-
rás ellenére is eljöttek ide
ebbe a csodálatos Duna-
parti környezetbe. Össze-
sen 33 csapat lépett pályá-
ra, a környezõ települések
mellett a fõvárosból is el-
jöttek hozzánk, például az
UTE és a Fradi - mondta a
torna fõtámogatója, Vak-
hal Csaba. 

Régóta járom a gödi
sportrendezvényeket, de
ennyi olimpiai bajnokot,
mint a vasárnapi örömfoci
alkalmával, még nem lát-
tam kis városunkban. A
rendezvényt szervezõ Wag-
ner László és Bálint egy
olimpikon-Fradi öregfiúk
összecsapást szervezett,
melynek keretében pályára
lépett többek közt Kovács
István ökölvívó, Hesz Máté
vízilabdázó, Szuper Leven-
te jégkorongozó, Fábián
László, Martinek János és
Kálnoki Kis Attila öttusázó,
Nyilas Elek és Mucha József
labdarúgó, Virág Lajos bir-
kózó és Petõ Tibor evezõs.

A strandröplabda-tornát
hét gárda közül a
dunakesziek nyerték. A fia-
talok ingyen ismerkedhet-
tek egy bátorságpróbával,
a Viola Albert fémjelezte
Dunakaland kötélpálya-ka-
landparkkal, benne 13 ál-
lomással és 300 méter
drótkötéllel… 

V .F.

Juniális 2009 – a foci, a kalandpálya és a
röplabda húzta a rendezvény sportos vonalát

Világklasszisok vörösben...

... és zöld-fehérben

Kokó és Petõ Tibor
bevonul a gyerekekkel

Nyilas Elek és Kokó adják át az érmeket



21Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com

A gála mérkõzést a Du-
na Kupa válogatottja ját-
szotta a Vodafone Pólósuli
Budapest Bajnokságot
nyert 1997-es korosztályú
bajnokcsapatával. A gálán
megjelent dr. Bognár Lász-

ló alpolgármester úr, aki
az eseményt megnyitó
szavaival köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik
áldozatos munkájukkal se-
gítik a gyermekek sporto-
lását és eredményeikkel
öregbítik városunk hírne-
vét. Az eseményt a gödi
vízilabda sportot régóta
támogató OKI cég támo-
gatta, melynek vezetõje,
Érdi-Krausz Gábor örömét
fejezte ki a sportoló gyer-
mekek nagyszerû eredmé-
nyének és reményét fejez-
te ki abban, hogy az elért

eredmények mind több
gödi gyermeket csábíta-
nak a vízlabda sportba és
akár innen nõhetnek ki a
jövõ reménységei. Dr. Fa-
ragó Tamás köszöntõ be-
szédében elismeréssel

szólt a gödi vízilabda
sportban résztvevõ spor-
tolókról és sportvezetõk-
rõl, különösen Horváth
Ákos szakosztályvezetõ ál-
dozatkész tevékenységé-
rõl. Beszámolt róla, hogy
a felnõtt bajnokságban
sok olyan fiatal vesz részt,
akik a gödi vízilabda szak-
osztály bölcsõjébõl nõttek
ki. Éppen ezért a GDSE ví-
zilabda szakosztálya ettõl
az évtõl a Vasas sport-
egyesület utánpótlás ne-
velõ partner egyesülete
lett. Kósz Zoltán elmond-

ta, hogy a gödi gyermeke-
ket már régóta ismeri, fej-
lõdésüket figyelemmel kí-
séri, mert a téli edzések az
általa vezetett csapattal
együtt történnek.

- A közelmúlt OKI-Göd
sikereihez tartozik, hogy a
Duna Kupa Regionális Baj-
nokságban mi lettünk a
legjobbak, a ’97-ben és
késõbb születettekkel, va-
lamint a ’93-ban és ké-
sõbb születettekkel egy-
aránt aranyéremmel zár-
tuk a döntõt – újságolta
Horváth Ákos edzõ.

A mérkõzést a Vodafone
Pólósuli fiataljai nyerték,
hiszen õk a legmagasabb
szintû bajnokságban sze-
repelnek és lettek abban
bajnokok. Az eseményen
azonban nem az ered-
mény volt a fontos, ha-
nem a vízilabda ünnepe.
Ezt emelte ki Markó József
polgármester úr a gála-
mérkõzést záró szavaiban.

A város vezetõi nevében
biztosította a vízilabdázó
gyermekeket arról, hogy a
jövõben is számíthatnak
Göd Város mindennemû
támogatására.

V. F.

Gyermek-vízilabda gála Gödön
A gödi vízilabdázó gyermekek ebben a szezonban mindkét korosztályban a Duna Kupa
bajnokai lettek. Ennek megünneplésére gálamérkõzést szerveztek a gödi strandon 2009.
június 26-án, melynek fényét emelte dr. Faragó Tamás és Kósz Zoltán olimpiai bajnoka-
ink részvétele

A bajnokcsapat, 1993+, edzõ Horváth Ákos: Szabó
Tamás, Marosi Bence, Gellai Dániel, Horváth Brúnó,
Érdi-Krausz Gábor, Bauer Benedek, Szabó Péter,
Mocsonoky Csenger, Vad Gergõ, Cseh Péter, Anhalt
Sándor, Lampért Szabolcs, Czakó Attila, Török Géza.
1997+, edzõ: Czakó Attila: Czakó Attila, Mocsonoky
Levente, Lampért Szablcs, Mocsonoky Zsombor,
Czakó Bendegúz, Karikás Ádám, Taar Norbert,
Mocsonoky Gergely, Pótsa Tamás, Kovács Balázs,
Czakó Boróka, Vincze Bence, Várpalotai Tiffany.

Sport

A bajnokcsapat

Forr a víz

Kósz Zoltán és Faragó Tamás tanítványaikkal

Minden vízipólós
edzõ vágya...
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Az ovisok 200 méteren, kicsik és
nagyon 2 és 5, a profibbak 14 km-
en mérhették össze erõnlétüket;
összesen mintegy 350-en álltak rajt-

hoz. A futók mellett a strandröplab-
da kedvelõi és a labdarúgók is lehe-
tõséget kaptak a megméretésre. A
nap folyamán bohóc, hastánc-be-
mutató, akrobatikus rock & roll,
musical részletek, gitár koncert,
kézmûves foglalkozások, játékok,
kiállítók várták az érdeklõdõket. Az
egészségsarokban minden résztve-
võ tesztelhette egészségi állapotát.
A családok számára, a Belépés csa-
ládostul program keretében „Csalá-
di csavargás” jelentette a szórako-
zást: az akadálypálya mellett, csava-
rozásban, fúrásban, egyéb érdekes

feladatokban, összesen 11 pályán
mérte össze talpraesettségét a 20
család apraja-nagyja. A Hagyo-
mányõrzõ Délutánt zenés lovasbe-
mutató nyitotta meg, melyet nép-
tánc és népzenei elõadás, búzasze-
mes pünkösdölõ követett. A színpa-
di bemutatók alatt a gyerekeket né-
pi ügyességi játékok és kézmûves
foglalkozások keretében ismertet-
ték meg kultúránkkal. 

- A Fétis Strandröplabda Kupán 7,
míg a Kispályás Labdarúgó Kupán
14 felnõtt csapat vett részt, a gyer-
mekek külön kupában játszhattak.
A futóverseny legfiatalabbja mind-
össze 2, legidõsebbje 76 esztendõs
volt. A Crossfutás 14 kilométeres
számát Major József teljesítette a
leggyorsabban - mondta Székely-
Horváth Rita, fõszervezõ.

- Kiemelten fontos versenyünk a
Fétis Crossfutás. Saját szervezésünk,
a szívünk csücske, egész Fétis csapa-
tunkat érintõ vállalásunk. Saját gye-
rekünknek tekintjük, óvjuk, fejleszt-
jük, támogatjuk, hittel, reménnyel,
szeretettel. Rendezvényünk fontos
része teljes támogatói törekvéseink-
nek. Egészében társadalmi elkötele-
zettségünknek megfelelõen, gazda-
sági nehézségeink és minden egyéb
jól ismert és túldimenzionált válság
ellenére, három fõ területet támo-
gatunk. Egyrészt a családcentrikus
tömegsport és kulturális rendezvé-
nyeket, mint a Gödi Fétis Cross, a
Belépés Családostul programsoro-
zat, a Ifjúsági Képzõmûvészeti Alko-
tó Tábor és a Szüreti Bál. Fontosnak
tartjuk közvetlen környezetünk tu-
datos fejlesztését, a jövõ generáció
fejlõdését segítõ szervezeteket, így

a gödi Búzaszem iskola építését.
Harmadrészt segítjük egy nem fó-
kuszban lévõ sportág élsportolóját,
a triatlon bajnok Major Józsefet.
Rendezvényük célja, hogy minél

több családdal, fiatallal megszeret-
tessük a mozgást, a sportot, a ha-
gyományõrzés keretében megis-
mertessük erdélyi és magyar népi
kultúránkat. Jövõbeni tervünk, az
évek óta együttmûködõ körrel, segí-
tõi „maggal” közösen fenntartani
és fejleszteni programunkat. A kö-
zel 100 ovis nevezõ õszinte vissza-
jelzése ad hitet és erõt a folytatás-
hoz. Mint az 5 esztendõs Schottner
Zsófi mondta: „Ez volt életem leg-
szebb napja!” Mindenkit várunk jö-
võre a jubileumi, tizedik rendezvé-
nyünkre! - mondta Süle József, a Fé-
tis Kft. ügyvezetõ igazgatója.

Vasvári Ferenc

Fétis Crossfutás és Hagyományõrzõ Délután – 2009.
Göd egyik legnagyobb rendezvényére, az alsógödi sporttelepre idén 26 településrõl
érkeztek a résztvevõk június 6-án

Zsófi: „Ez volt életem 
legszebb napja”
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Lezárult a 2008/2009-es
évad, az ADIDAS KUPÁK,
DIÁKOLIMPIÁK sikerei
után az ifi és a felnõtt ké-
zilabda csapat is szépen
zárta az évet.

Az NB II-ben ifi csapa-
tunk 2 pont elõnnyel vég-
zett a tabella élén, meg-
elõzve a CORNEXI II. csa-
patát. Rendkívül értékes
ez a siker, ugyanis nincs
kiöregedõ játékosunk, jö-
võre is ezzel a csapattal
vághatunk neki a küzde-
lemnek. Velük a megyei
bajnokságban is részt vet-
tünk, ahol a 2. helyen vé-
geztünk. A záró bankett,
ami a strandon volt, a
rossz idõ ellenére nagyon

jó hangulatban zajlott.
Több olyan játékos is volt,
akinek 3 érmet is akasz-
tottak a nyakába, mivel
felnõtt csapatunk a 3. he-
lyezést szerezte meg. Má-
riás Eszter, Petró Bettina,
Merényi Dóra, Márta Dóra
mindhárom csapat sikere-
inek kovácsai voltak. A jó
hangulatú este után azzal
búcsúztunk, hogy jövõre
még ennél is jobb ered-
ményeket érünk el, a me-
gyei és NB II-es bajnoksá-
got is szeretnénk meg-
nyerni, hogy felsõbb osz-
tályba léphessünk.
Hajrá lányok, hajrá Göd!

Bagócsi Sándor

Kézilabda:

Bajnokok lettek a gödi lányok

A Pest megyei csapat-
bajnokság befejezését kö-
vetõen egy hónapon belül
Dunakeszin és Gödön is
FIDE sakkverseny került
megrendezésre. 

Dunakaszin május 30. –
június 1. között tartották
meg a 9 fordulós I. Fülöp
József Emlékversenyt,
amit Széll Lajos nyert meg
7 ponttal. Gödrõl Kónya
Károly 4,5, Dávid Béla 4
pontot szerzett.

Gödön június 19. – 21.
között a Gödi SE sakk
szakosztályának rendezé-

sében tartottuk meg a 7
fordulós 30. éves Jubileu-
mi Nemzetközi Sakkver-
senyt. A versenyt Fazekas
György nemzetközi ver-
senybíró vezette. A ver-
senyt Solymosi László a
Pest megyei Sakkszövet-
ség elnöke nyitotta meg,
aki a díjátadáskor is meg-
tisztelt bennünket. Sajnos
Antal György Bálint 30
éves sakktevékenységének
emléket állító versenyre
betegsége miatt az ünne-
pelt csak a megnyitóra tu-
dott eljönni. A versenyen

36 sakkozó indult. Kónya
Károly szarvasgombás
kóstolóval kínálta a ven-
dégeket. Értékes pénz il-

letve tárgynyereménye-
kért folyt a harc, amelyet
végül Samu Sorin-Mihai
nagyváradi sakkozó nyert
meg 6 ponttal. A Gödi SE-
bõl a legjobb FIDE érték-
szám nélküli versenyzõnek
járó különdíjat Cselóczki
Gábor nyerte meg 4 pont-
tal. A legjobb gödi ver-

senyzõ díját Dávid Béla
kapta meg ugyancsak 4
ponttal. A sakk szakosz-
tályból még Kónya Károly

szerzett 3 pontot, vala-
mint Mázló Attila 1 pon-
tot. A versenyt megtisztel-
te Horváth József nemzet-
közi nagymester is.

További részletek, eredmé-
nyek a www.sakkbill.fw.hu
honlapon találhatók.

Dávid Béla

Gödi SE Sakkhírek

A 30. éves Jubileumi 
Nemzetközi Sakkversenyen

Az ifik talán már jövõre 
beépülhetnek a felnõtt csapatba
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A májusi Kihívás Napján
résztvevõk között értékes
tárgynyeremények kerül-
tek sorsolásra. A nyilvános
eseményre – elõzõ szá-
munk lapzártáját követõ-
en – május 28-án, a Képvi-
selõ-testületi ülés szüne-
tében került sor. A nyere-
mények fedezetét a Gödi
Önkormányzat Sportbi-
zottsága saját keretébõl
biztosította. 

I. díj: kerékpár, nyertese a
gödi Nagy Csilla (futás,
sorverseny, kerékpározás),

II. díj: digitális fényképe-
zõgép, nyertese a szintén
gödi Sápi Katalin (torna,
kerékpározás),

III. díj: MP4 lejátszó, nyer-
tese a dunakeszi Vincze
József (úszás). 

V. F. 

Kihívás Napja – átadták a nyereményeket

Szenzációs szerepléssel zárta a Pest
megyei III. osztály VABU SPORT váci
csoportját a Gödi Sportegyesület
U19-es labdarúgó csapata. A gyõz-
tesek, Pató Gábor edzõ tanítványai,
veretlenül végeztek a bajnokság-
ban, mindösszesen egy döntetlen
választotta el õket a száz százalékos
teljesítménytõl. 
A bajnokcsapat tagjai: Ráth Kristóf,
Nagy Csaba, Csánki Attila, Czesznák
Tamás, Karacs István, Dunai Dávid,
Blaskó Bálint, Pató Ádám, Sápi Pál,
Elek Ádám, Sporeth Szabolcs, Széles
György, Millin Tamás, Katona Fe-
renc, Tímár Dávid, Ravasz Zoltán,
Oláh Dániel, Skrabán Gábor, ifj.
Tuza József és Sápi Márton.

V.F.

Labdarúgás: 

U19-es bajnok a Gödi SE

Az alsógödi Szálender lovas-
tanyán már évek óta komoly lovas
élet folyik, az idei esztendõtõl már a
Gödi Western Lovas Közhasznú SE
keretein belül érik el eredményeiket
a különbözõ versenyeken. Valójá-
ban a Nemzeti Vágta ürügyén ke-
restem õket, de a tavalyi évtõl elté-
rõen, idén nem indítottak verseny-
zõt. Az aktualitásokról Petõ Zoltán
elnököt kérdeztem.

- A versenyrendszerben igen ered-
ményesek vagyunk, két fõvel bõvült
a keretünk. Az országos bajnokság
és a kupasorozat egyaránt 5-5 for-
dulós, eddig 2-2 ment le, három
még hátra van. Mindenhonnan
aranyéremmel és több dobogós he-
lyezéssel tértünk haza. A legered-

ményesebb lovasaink a felnõttek
közt induló Gergely Katalin, a két if-
júsági versenyzõnk, Fehérvári Pálma
és Meinhardt Sarolta, valamint
Szentpéteri Fanni, aki még a gyer-
mekek közt lovagol. A Közép-euró-

pai Kupába három fõvel kvalifikál-
tunk – mondta Petõ Zoltán az ered-
ményeket illetõen. - A közelmúltban
két jelentõs viadalra pályáztunk, kö-
zel álltunk a szervezési sikerhez, de
a pályabejárás alkalmával ellenõre-
ink visszaléptettek, mondván, a ta-
nyára vezetõ út alkalmatlan arra,
hogy lószállító kamionokkal megkö-
zelítsék a színhelyét egy közép-eu-
rópai western és nemzetközi rönk-
húzó versenynek. Így marad a nyár
végi országos bajnoki fordulónk,
melyre augusztus 22-23-án kerül
sor. Izgalmas lesz, közel 30 bikát vá-
runk, de ezúttal nem bikarodeót
rendezünk, hanem marhaterelést és
lasszós versenyszámot – ismertetett
az elnök.                                V. F. 

Western lovaglás: 

Bajnoki aranyéremmel készülnek az augusztusi
marhaterelésre és lasszós versenyre
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Lapzárta után érkezett

2009. június 25-rõl 26-
ra virradó éjszakán, a Gö-
di Horgász Egyesület

Szakáts-kerti horgásztavá-
nak fõ tápláló patakjából,
– a temetõn keresztül –
nagy mennyiségû szeny-
nyezett víz érkezett a hor-
gásztóba. A nagyobb

mértékû károkozást a Tó-
gazda a zsilipek megnyitá-
sával tudta csak enyhíteni,

ennek ellenére a felsõ tó
oly mértékben szennyezõ-
dött, hogy 4 db szürke-
harcsa, összesen 13,2 kg,
85 kg ponty és 106 kg ve-
gyes keszeg elhullása tör-

tént. A szennyezést köve-
tõ napokban átlag napi
30 kg fõleg ivadék hal
pusztult el.

Az utóbbi 6 évben a
Göd, Pázmány u. és
Schweidel u. sarkánál ta-
lálható DMRV Zrt. által
üzemeltetett szennyvíz át-
emelõ a szakszerûtlen mû-
ködtetés következtében,
több alkalommal szeny-
nyezte a környezetet. A
temetõ és a horgásztó
szenvedi a legtöbb kárt
ennek következtében. A
Gödi HE már több alka-
lommal jelentette be kár-
igényét, de a DMRV a kár-
okozásának elismerése
mellett, kártérítést soha
nem volt hajlandó fizetni.

2008 évben a DMRV Zrt.
a szennyvíz telepet felújí-
totta, ekkor kértük, hogy
ne a temetõ felé, illetve a
horgásztóba vezessék az
elvezetõ csatornát. Ígére-
tük ellenére – lásd a jelen-

legi helyzetet - továbbra is
oda lett vezetve a szenny-
víz. 

Felhívjuk a Gödi Önkor-
mányzat, illetve a Környe-
zetvédelmi Bizottság fi-
gyelmét a leírt környezet
szennyezésre, és kérjük te-
võleges támogatását a
DMRV Zrt. által okozott
kár megtérítésére indítan-
dó kártérítési eljárás tá-
mogatására.

Dörner Péter

A halpusztulások ellen
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A Kincsem parkban egy kü-
lönleges kínálattal rendelkezõ
üzlet nyílt. Ha nem tudnánk,
hogy munkaruházati terméke-
ket kínál, akkor némelyik darab-
ja akár szabadidõ ruhának is el-
kelne. Pedig a világ egyik leg-
jobb márkáját, a Jobmant árul-
ják a tulajdonosok. Itt minden
szakma tetõtõl talpig megtalálja
a legmegfelelõbb ruházatot és
lábbelit. A ruházat funkcionális
jellege mellett védelmet is nyújt
az emberi testnek.

Nézzünk néhány példát a kí-

nálatból: acélorral rendelkezõ ci-
põ, szögvédõs, antisztatikus,
gerinckímélõ talppal. Ruházati
példákat: szakmánként kialakí-
tott nadrágok, számos kézre
esõ funkcionális zsebbel, melye-
ket a szakma sajátságai szerint
alakítottak ki. Gyakorlatilag a
szerszámos táska tartalmával
feltölthetõek a zsebek késnek,
mérõszalagnak, jegyzettömb-
nek, telefonnak mindennek
megvan a helye. Minden darab
kopásálló, extra erõsségû
anyagból készül. A száz százalé-

kos pamuttól, a
saválló anyagon
keresztül a lángvé-
delemig minden
megtalálható.

És aki nem mun-
karuhát szeretne,
hanem golf és te-
niszpólókat, azok is
tegyenek egy láto-
gatást a 4Worker-
nél. Kiváló, nedves-
séget elvezetõ
anyagból és piaci ár
alatt vásárolhatók!
Utóbbi minden ter-
mékre igaz. Tetõtõl
talpig kiváló minõ-
ség versenyképes
árakkal!

Akcióval is várják
a vásárlókat! Terep-
színû térd-vagy
hosszúnadrág 8.300-8.600 fo-
rintos áron, melyhez ajándékba
egy száz százalékos pamutból
készült pólót választhat a ven-
dég. Amíg a készlet tart.

Tekintsen be egyszer a
4Workerhez a Kincsem parkba!
Utána biztosan visszatér!

(X)

Telefonszám: 
06 20 545–0221

Nyitva tartás: 
hétfõ-szerda-péntek 

10.00-17.00
szombat 9.00-12.00

Ebédszünet: 12.00-13.00

Svéd munkaruházati bolt nyílt
4Worker – Hogy legyen egy jó munkanapod!
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A Kincsem parkban egy kü-
lönleges kínálattal rendelkezõ
üzlet nyílt. Ha nem tudnánk,
hogy munkaruházati terméke-
ket kínál, akkor némelyik darab-
ja akár szabadidõ ruhának is el-
kelne. Pedig a világ egyik leg-
jobb márkáját, a Jobmant árul-
ják a tulajdonosok. Itt minden
szakma tetõtõl talpig megtalálja
a legmegfelelõbb ruházatot és
lábbelit. A ruházat funkcionális
jellege mellett védelmet is nyújt
az emberi testnek.

Nézzünk néhány példát a kí-

nálatból: acélorral rendelkezõ ci-
põ, szögvédõs, antisztatikus,
gerinckímélõ talppal. Ruházati
példákat: szakmánként kialakí-
tott nadrágok, számos kézre
esõ funkcionális zsebbel, melye-
ket a szakma sajátságai szerint
alakítottak ki. Gyakorlatilag a
szerszámos táska tartalmával
feltölthetõek a zsebek késnek,
mérõszalagnak, jegyzettömb-
nek, telefonnak mindennek
megvan a helye. Minden darab
kopásálló, extra erõsségû
anyagból készül. A száz százalé-

kos pamuttól, a
saválló anyagon
keresztül a lángvé-
delemig minden
megtalálható.

És aki nem mun-
karuhát szeretne,
hanem golf és te-
niszpólókat, azok is
tegyenek egy láto-
gatást a 4Worker-
nél. Kiváló, nedves-
séget elvezetõ
anyagból és piaci ár
alatt vásárolhatók!
Utóbbi minden ter-
mékre igaz. Tetõtõl
talpig kiváló minõ-
ség versenyképes
árakkal!

Akcióval is várják
a vásárlókat! Terep-
színû térd-vagy
hosszúnadrág 8.300-8.600 fo-
rintos áron, melyhez ajándékba
egy száz százalékos pamutból
készült pólót választhat a ven-
dég. Amíg a készlet tart.

Tekintsen be egyszer a
4Workerhez a Kincsem parkba!
Utána biztosan visszatér!
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• Mellékjövedelem kötetlen munkaidõben!
ORIFLAME svéd tisztálkodószerek és
kozmetikumok forgalmazásához társakat keresek.
70-775-6094; 20-962-8224; 27-632-946

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

• Szobefestés, mázolás, tapétázás, belsõ deko-
rációs munkák, gipszkarton falak és álmenyezetek
építése, stb. Tel.: 06-30-386-4456

• Látnok-lélekgyógyász:  06-30-350-9565
• Fakivágás! Veszélyes fák kivágása alpintech-

nikával is, kosaras daruval! Elszállítás megoldha-
tó. T.: 06-30-463-4070, 06-27-337-353

• Cipõ javítás, szõnyeg, függöny-ruhatisztítás,
zipzárcsere, mosás, vasalás. Göd, Kincsem Park,
nyitva: H-P.: 7-17-ig, Szo.: 7.30-12-ig. Tel.: 06-30-
296-1771.

• HÁZHOZ IS MEGYEK! Fodrász - gyó-
gypedikürös házhoz is megy. Tel.: 06-70-269-8446

• TALÁLJA MEG ÖN IS A PÁRJÁT! Társkeresõ
Iroda a Dunakanyar régióban. Elõzetes telefonos
egyeztetés 14 órától 06-20-566-5047

• Eltartási szerzõdést kötnék idõs hölggyel,
úrral. Képesítéssel rendelkezem. Ápolás a saját
lakásomon is megoldható. 06-20-357-0009

Apróhirdetések
Posztos-Electric Kft.

Vállalunk teljeskörû 
villanyszerelést, 
hibaelhárítást, 
karbantartást.

Tel.: 06-70-417-4076
www.mindenvillany.atw.hu
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BÚTBÚTORKÉSZÍTÉS, ORKÉSZÍTÉS, 
LAPSZABÁSZALAPSZABÁSZATT

Ingyenes helyszín felmérés,

tervezés • konyhabútor, 

• fürdõszobabútor,

• irodabútor, • szekrények

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

Továbbra is várjuk régi és új megrendelõinket!

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

06-20-321-4801

KONTÉNER 
RENDELÉS

sitt, sóder, homok,
termõföld szállítás,

lomtalanítás 
3-4-5-6-7-8 m3

konténerekkel.
Gépi földmunka.

06-20-941-5805
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Fejtörõ

Júniusi keresztrejtvényünk
megfejtése: "Patikánkban
AVENT babaápolási termé-
kek széles választékával
várjuk!"
Nyerteseink: Horváth Pál
és Bója István. A nyeremé-
nyeket eljuttatjuk Önök-
höz. Gratulálunk. 
Júliusi keresztrejtvény fel-

adványunk megoldását,
kérjük, nyílt levelezõlapon
juttassa el szerkesztõsé-
günk címére. 2132. Göd,
Pf.: 72.!
Nyereményeink: Egy-egy
2.000.- Ft-os vásárlási utal-
vány, amely beváltható a
Cristies's Kávézóban az
alsógödi lámpánál.

Asztalfoglalás: (27) 330-156

A Christie’s
Kávéház
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