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Eldõlt. Vala-
hogy  nem volt
benne a levegõ-
ben, hogy a Fi-
desz ennyire ta-
rolni fog. Akit ér-
dekelt, errõl na-
gyon sok elem-
zést olvashatott.
Gödön sem volt
más a helyzet,

mint az ország más településein. Na-
rancsligetnek is lehetne nevezni az
egész országot. Talán ez csak átmeneti
állapot, mert elképzelhetetlen, hogy
még egyszer ilyen arányban választást
lehet nyerni Magyarországon.  Lássuk,
mire lesz képes a Fidesz! Ahogy Orbán
Viktor fogalmazott: „Életem legnehe-
zebb feladata elõtt állok.” Végezze el
ezt a feladatot, kedves Miniszterelnök
Úr. Jó munkát!

Maradjunk szûkebb pátriánkban,
Gödön! Május 1-jétõl nyári nyitva
tartás szerint üzemel a strand. A
Duna Csárda is megtartotta szezon-
nyitó nagy buliját, ránk is vonatko-
zó tûzgyújtási tilalmat rendelt a mi-
nisztérium. Lassan megszépül az
alsógödi Duna-parti sétány, és a
Széchenyi Csárda is megújult. Ha
minden jól megy, idén a strandon
egy meleg vizes, fedett ülõmedence
is elkészül.

Ahogy Markó József polgármester
fogalmazott, nem gigantikus beru-
házásokra szánta el magát a város,

hanem lépésrõl lépésre haladva, a
pénzügyi lehetõségeket is figyelem-
be véve kíván fejleszteni. 

Sokan láthatták, ha sötétedéskor
érkeztek haza vonattal, milyen szép
a kivilágított Pólus Palace Szálloda.
Ám ki tudja, meddig nem élvezhet-
jük ezt a szép látványt. Kikapcsolták
az áramot, csõdbe ment a golfho-
tel. Szomorú történet ez. Egy ma-
gyar vállalkozó, aki több milliárdot
ruházott be ebbe a létesítménybe,
egy forint adókedvezményt sem ka-
pott, miközben a Magyarországon
gyárakat alapító multik tíz év adó-
kedvezményben részesültek. Pólus
Pétert lehet szeretni és nem szeret-
ni, de amit létrehozott Gödön, az
országosan is egyedülálló. A város-
nak nagy értéke (volt), hiszen a léte-
sítmény egyértelmûen hozzátarto-
zik Göd arculatához. Gödöt nagyon
sokan errõl a szállodáról azonosí-
tották be. Az épület itt van, remél-
jük, hogy a tulajdoni viszonyok ren-
dezõdése után újra kinyit a szálloda.

Talán eljön az az idõ, talán már itt
is van, amikor a magyar saját hazá-
jában elõnyöket élvezhet a külföldi-
ekkel szemben. Talán. Talán.

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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Köszönöm a megtisztelõ
bizalmat, köszönöm mind-
azoknak, akik rám, illetve a
Szövetség listájára szavaz-

tak. Köszönök minden tá-
mogatást, segítséget, a
sok biztatást és szeretetet,
ami kellett ehhez a siker-
hez. Nagyon nagy öröm,
megtiszteltetés és egyben
hatalmas feladat és fele-
lõsség Vácot, Szõdligetet
és Gödöt képviselni a Par-
lamentben.

Pest megye 2. számú
körzete országgyûlési kép-
viselõjeként a legjobb tu-
dásom szerint azokat is
képviselni fogom, akik
nem rám voksoltak a vá-
lasztási megmérettetésen.

Magyarország választási
gyõzelmével óriási lehetõ-
séget kaptunk, a választási
gyõzelem azonban nem
lehet végcél, hanem esz-
köz arra, hogy megvalósít-
suk mindazokat az elkép-
zeléseket, amelyek a tér-
ségben élõ emberek életé-
nek jobbítása céljából tûz-
tünk ki. Célunk közös, si-
kerre kell vinnünk a Fidesz-
KDNP programját, amelyre
Önök felhatalmazást ad-
tak. Magyarországot, szû-
kebb lakókörnyezetünket,
a Duna-parti térséget ki

kell vezetni a bajból, rend-
be kell tenni a gazdaságot,
munkahelyek kellenek és
önbecsülés a magyar em-
bereknek. A település min-
den egyes polgáráért dol-
gozni szeretnék a jövõben
is. Ehhez kérem az Önök
további támogatását.

A jövõben is számítok
Önökre, Önök is számít-
hatnak rám!

Tisztelettel
és barátsággal:

Bábiné
Szottfried Gabriella

Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Váciak, Szõdligetiek, Gödiek!

Az országgyûlési képviselõk 2010. évi választásának elsõ és második fordulójában Gödön valamint Pest
megye 02. számú egyéni választókerületében az alábbi választási eredmények születtek:

Helyi Választási Iroda

Köszönjük a munkát!

A szavazás lezárását köve-
tõen az elmúlt évek gya-
korlatának megfelelõen a
szavazatszámláló bizott-
ságok rövid idõn belül

megállapították a szava-
zóköri adatokat. A gyors
és pontos szavazóköri
eredmények szolgáltatá-
sával városunk is hozzájá-
rult ahhoz, hogy az orszá-
gos adatok is minél elõbb
összesíthetõek legyenek.

Ezúton is szeretnénk kö-
szönetet nyilvánítani a je-
lölteknek, jelölõ szerveze-
teknek, hogy a szavazat-
számláló bizottsági tagok
delegálásával lehetõvé
tették a szükséges létszá-
mú választási bizottságok
felállítását. Ugyancsak kö-
szönet illeti a Szavazat-
számláló Bizottság tagjait,

illetve Választási Iroda va-
lamennyi köztisztviselõjét,
akik komoly szakmai fel-
készülést követõen két
hétvégén át dolgoztak a
sikeres választás lebonyo-
lítása érdekében.

Dr. Szinay József
Helyi Választási Iroda

Vezetõje

Eredmények
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• Nem él ingatlan elõvá-
sárlási jogával a város –
csak a jogot kapták meg
az önkormányzatok, a
forrást nem.

• Értékesíti egy ingatlanát
az Önkormányzat – az
Oázisban található 1000
m2-es telekért 7,5 milli-
ót részletekben fizet a
vevõ.

• Kiegészült a 2010-es
közbeszerzési terv –
utolsó pontként beil-
lesztették az új óvoda
létesítésére indítandó
eljárást, amelyre 100
millió forintot nyert pá-
lyázaton a város.

• Nem kell a hatástanul-
mány-tervezõ, a város
szakértõi is megállapí-
tották, hogy a Helyi Épí-
tési Szabályzat által
megnevezett egyetlen
eset sem áll fenn a Kos-
suth tér kapcsán, amely
indokolná a városrende-
zési hatástanulmány el-
készítését.

• Megújul a gödi vasútál-
lomás elõtti tér még
idén, a testület által ho-
zott határozat értelmé-
ben. A terveket a Kos-
suth tér tervezõje díj-
mentesen készítette el. 

• Meghosszabbította a

testület a Royal Média
Zrt. (a kábeltelevízió
szolgáltatók önkor-
mányzati csatornájának
gödi mûsorszolgáltató-
ja) szerzõdését 2011.
február 28-ig

• 2010-ben egyhangúan,
postumus díjat, a helyi
köztisztviselõknek járó
kitüntetõ címet szavaz-
tak meg Ottinger Gabri-
ellának kollégái, aki
több mint 20 évig tevé-
kenykedett a Hivatal-
ban, mint anyakönyvve-
zetõ, hirtelen bekövet-
kezett, tragikus halálá-
ig.

• A Sport Bizottság kere-
tébõl két alapítvány tá-
mogatását támogatta a
testület, így 200-200
ezer forintot kap a Du-
nai Vízisport Alapítvány
a Göd Kupa, illetve a
Dunakanyar Egészséges
Gyermekeiért Alapít-
vány egy röplabda torna
megszervezésére.

• A Kálmán utca pályázati
pénzen történõ felújítá-
sa az Ady úttól a Deák
utcáig hamarosan meg-
kezdõdik.

• Az alsógödi Duna-par-
ton új üzemeltetõje lett
a Széchenyi Csárdának.

Városi rövid hírek

- Az új rendszerben
gyógyszerre, élelmiszerre,
ruházatra és egyéb szük-
séges dolgokra utalványt
is biztosít a szakbizottság
- nyilatkozta Lenkei Györ-
gy, a Szociális Bizottság
elnöke. - Tulajdonképpen
ez egy régebbi folyamat
újabb állomása. Habár az
országos sajtó monoki
példaként ismeri, Gödön
sok éve gyakorlat az, hogy
a segélyre szorulók nem
minden esetben kapnak
készpénzt. Olyankor, ha
félõ, hogy a támogatás
nem a megfelelõ helyre
kerülne, a Családsegítõ
munkatársai vásárolnak
be a kérelmezõ számára,
számlával bizonyítva azt,
hogy az összeget mire
költötték el. Így megelõz-
hetõ, hogy a segély alko-
holra, cigarettára, játék-

gépekre költsék. Az utal-
ványrendszer is ezt hiva-
tott biztosítani. 2010 ta-
vaszától a gödi gyógyszer-
tárakkal és több élelmi-
szerüzlettel folytatott tár-
gyalások után a segélyek
egy részét mi is tudjuk
majd utalványokban fo-
lyósítani. Ez minden eset-
ben egyedi elbírálás ered-
ményeként zajlik. Az utal-
ványok kis címletûek, te-
hát nem kell attól tartani,
hogy a segélyezett nem
tudja egyszerre felhasz-
nálni azokat, s így veszte-
nének az értékükbõl - hi-
szen köztudott, hogy a
kereskedelmi egységek
nem adhatnak vissza kész-
pénzt az utalványok ösz-
szegébõl.

Áprilistól utalványokat 
is kaphatnak 
a segélyért folyamodók
Új formában is adhat segítséget a rászoru-
lóknak az önkormányzat Szociális Bizottsá-
ga. Egy utalványrendszer segítségével támo-
gatja az önkormányzat az arra rászorulókat. 

Március 30-án projektnyitó ünne-
pélyen adták át az Alapszolgáltatási
Központ és a Gödi Önkormányzat
támogatásával létrejött intézményt.
A projektnyitó ünnepélyt a Hét Kút-
forrás Alapítvány szervezte. 
A Tanoda mûködtetéséhez közel 20
millió forintra sikeresen pályázott az
alapítvány. Az eredeti helyszín,

Nagybörzsöny nem tudta a feltéte-
leket biztosítani. Így került Gödre ez
az ellátási forma, mely 10-18 éves
korú iskolások tanulás-módszertani
foglalkozásával és tantárgyi felké-
szítésével, szabadidõs tevékenysé-
gének szervezésével foglalkozik.
Matematika, magyar, angol és in-
formatika ugyanúgy fellelhetõ a
délutáni foglalkozásokon, mint a
személyiségfejlesztés vagy a sok
gyermek, tinédzser számára nehe-
zen elérhetõ internet-hozzáférési le-
hetõség. A projektet 23, halmozot-
tan hátrányos helyzetû és 7 hátrá-
nyos helyzetû gyermek fogadására
írták ki. A projekt idõtartama 20+3
hónap, melybõl két hónap az elõké-
szítésé, egy pedig a lezárásé. A
megnyitón Busák Erzsébet kuratóri-
umi elnök köszönetét fejezte ki
Markó József polgármesternek és a
gödi képviselõtestületnek, hogy tá-
mogatták a Családsegítõ Szolgálat

épületében a program lebonyolítá-
sát; Mikó Istvánnénak, az Alapszol-
gáltatási Központ vezetõjének,
hogy befogadta a pályázatot; a
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szol-
gálat munkatársainak és a város in-
tézményeiben dolgozó pedagógu-
soknak, hogy segítették a program
elõkészítését.

V. P. K. 

Tanodába várják a gyermekeket

Markó József polgármester is
megtisztelte az átadó ünnepséget

Elindul a próbaüzem



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

Önkormányzati hírek

Az elõzetes terveknek
megfelelõen az elõterjesz-
tés most is a közintézmé-
nyek elõtti, illetve a három
vasútállomástól sugárirány-
ban történõ járdaépítéseket
tartalmazza. A térburkola-
tos járdák nem csak esztéti-
kusak: Tartósságuk, meg-
bonthatóságuk és könnyû
helyreállításuk is a drá-
gább, de hasznosabb
megoldást szorgalmazzák.
A 2010. évi költségvetés-

ben 20 millió forintot ter-
veztek erre a célra. A rend-
kívüli ülésre a szakbizott-
ság további közel 16 millió
fedezetet igénylõ kiegészí-
téssel érkeztetett. A pót-
igényben például a Né-
meth László iskola bejára-
tánál az Ifjúság köz, a Böl-
csõde bejáratától a Sport
utcáig a Rákóczi utca, az
Iván Kovács utca páratlan
oldala, illetve a Rákóczi
utca Iván Kovács és Szent

László utcák között szaka-
sza, a Vasút utca Lenkey és
Árpád utca közé esõ része
szerepel. Felújításra szorul
a Városháza udvarán lévõ
járda, hogy a rendelõket
meg lehessen közelíteni. A
pótigény anyagi vonzatait
a PEKB vizsgálja meg. A
2010. évi keret terhére
egy-egy szakasz járda
épülhet a Honvéd soron,
az Ady, a Vasút, a Kisfa-
ludy, az Alkotmány és a Pe-

tõfi utcákban. A részletek-
rõl az érdeklõdõk a jegyzõ-
könyvbõl tájékozódhatnak
(városi honlap „Közadatok”
menüpontja alatt). A közte-
rek rendezésekor is épülnek
új járdaszakaszok. A lakos-
sági járdaépítéseket to-
vábbra is támogatja az ön-
kormányzat, a betonjárdák
anyagköltségét 100, a térkõ
burkolatosokét 65 %-ban.

Járdaépítési koncepció

A Városfejlesztési Bizott-
ság határozati javaslatát
április 21-i rendkívüli ülé-
sén tárgyalta a képviselõ-
testület. A nyolc alpontból
álló elõterjesztés részei: 

(1) A folyamatban lévõ,
pályázati támogatással
megvalósuló útfelújítások, 

(2) a kerékpárút-építés
második üteme a Kádár u.
és az Ady u. között, 

(3) a 2010. évi költség-
vetésben tervezett felújítá-
si, karbantartási keret ter-
hére történõ útfelújítások.

(4) Az elõterjesztés meg-
jelöli azokat a kész tervekkel
rendelkezõ utcákat, amelye-
ket a FIDUCIA kötvény fede-
zetként való megjelölésével
útépítésre javasol. 

(5) A 2010. évi költség-
vetésben tervezett kereten
felül javasolja az Oázis la-
kóparkban a Kerekerdõ
utca felújítását. 

(6) Tartalmazza továbbá
a költségvetésben terve-
zett gyalogos átkelõhely,
buszmegálló, leállósáv ki-
vitelezéstét,

(7) Javaslatot tesz újabb
utcák aszfaltozásának ter-
veztetésére, és a 2011. évi
költségvetés tervezésekor
is ajánl útfelújítást.

(8) A határozati javaslat
is több alpontból áll, mely
felosztja a 2010. évi költ-
ségvetésben tervezett út-
felújítások helyszíneit, a
2011. évi költségvetés ter-
vezésekor figyelembe ve-
endõ felújításokat, a
2010-ben engedélyes ter-
vekkel rendelkezõ utcák-
ban az útépítések megin-

dítását közbeszerzési eljá-
rás keretében, a Kereker-
dõ utca felújítását, a kije-
lölt keret terhére útépítés
terveztetését, valamint
gyalogos átkelõhely létesí-
tését.

A kereten felüli munká-
latok elvégzéséhez szük-
séges anyagi fedezet felül-
vizsgálatára felkérték a
Pénzügyi Ellenõrzõ és Köz-
beszerzési Bizottságot.

Útépítési koncepció

- Pályázati keretbõl meg-
kezdõdött az alsógödi Du-
na-parton a térkövekkel
kirakott sétány építése –
tájékoztatta a Gödi Körké-
pet Kovacsik Tamás. - Elsõ
körben a csónakház alól a
Jávorka utcáig lehet vé-
gigmenni az új sétányon.
A tervek szerint az építési
munkák folytatódnak a
Feneketlen-tóig, hogy a
település egyik legszebb
szakaszán végig lehessen
menni.
- Ezzel egyidejûleg jogerõs
bírósági végzés alapján a
sokat vitatott úszómûnek
el kell hagynia az alsógödi
partokat. Ez az évek óta a
szabad strand újbóli meg-
nyitását szorgalmazók ter-
veit foszlatta szerte-szét -

folytatta a bizottsági el-
nök. - Eddig. A vizet az
ÁNTSZ fürdésre kiválónak
minõsítette 2009-ben. Ha-
marosan újból ellenõrzik,
hogy minõsége nem vál-
tozott-e. A tavalyi évben
megújult a játszótér, nyil-
vános mosdó épült, idén
tavasztól új erõvel üzemel
a part két vendéglátó-ipa-
ri egysége. A szabad
strand üzemeltetéséhez
már csak a kajak-kenu
szakosztállyal kell meg-
egyezni, hogy az edzések
ideje alatt ne történhes-
sen baleset. Nem hiszem,
hogy ez áthághatatlan
akadály. Elmondható te-
hát, hogy az alsógödi Du-
na-part új arca kezd kiraj-
zolódni, kellemes felüdü-

lést, kikapcsolódást bizto-
sítva a helybélieknek és az
idelátogatóknak.

G. K.

Sétány épül az alsógödi Duna-parton
Kovacsik Tamás, a Városfejlesztési Bizottság elnöke és egyben a 4. körzet képviselõje nem
kis büszkeséggel kezdte el sajtótájékoztatóját.  A mostani városvezetés támogatta abban
a törekvésében, hogy az alsógödi Duna-parton - mint ahogy mondta, a világ legszebb
partszakaszán - régi adósságát rója le a város.

A büszke képviselõ 
Kovacsik Tamás

A csónakház mögött 
épül az új sétány
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A Városfejlesztési Bizottság
ülésén az egyik képviselõ
hölgy azon véleményének
adott hangot, miszerint a
strandot be kellene zárni, mi-
vel az veszteséges. Ez a vélhe-
tõen kampányszöveg sokak-
ban megütközést keltett,
mely szerint a strand öltözõjé-
nek gázfûtése miatt vesztesé-
ges a strand, felelõsek az ak-
kori építõk, amiért nem a me-
legvízzel való fûtést építették
be az öltözõbe.

Tudnivaló, hogy a strand új
öltözõépülete 2006-2007-
ben épült, a megrendelõ és a
beruházó a képviselõ testület
megbízása alapján a Polgár-
mesteri Hivatal (és nem a
TESZ) volt. Amúgy ez szinte
mellékes információ, a lényeg
az, hogy az öltözõépület cél-
szerûen lett kialakítva, felada-
tának teljes mértékben meg-
felel.

A tervezéskor a melegvízzel
való fûtés nem jöhetett szá-
mításba. A hatóságok 30.000
m3/év vízkivételt engedélyez-
tek a város részére abban az

idõben, ráadásul csak május
15. és szeptember 15. közötti
felhasználási lehetõséggel. Te-
hát egy melegvizes fûtéssel
maximum nyáron lehetett
volna fûteni, õsztõl tavaszig
viszont nem. Ennek sok értel-
me nem lett volna, ezért ke-
rült gázfûtés beépítésre.

2008-ban sikerült elérnünk,
hogy a érdekelt szakhatóság
a fent említett kvótát kéré-
sünkre 80.000 m3/év vízkivite-
li mennyiségre emelte, továb-

bá az idõbeli korlátozást is el-
törölte! A strand bõvítése so-
rán a kinyerhetõ hõt fel fogjuk
használni, bár lehet, hogy
nem az öltözõ fûtésére, ha-
nem az idén elkészülõ fedett
ülõmedence hõn-tartására és
légterének fûtésére, illetve egy
második ütemben megépülõ
úszómedence hõn-tartására.
A jelenleg kitermelhetõ víz
mennyiség hõtartalma mesz-
sze nem lesz elegendõ a teljes
létesítmény fûtésére, kiegészí-

tõ fûtésre mindenképpen
szükség lesz.

Ezt a strandot szeretjük mi
gödiek. Nem gigantikus terve-
ket szövögettünk, hanem a
lépésenkénti fejlesztés mellett
döntöttünk. Nem akartuk
kockáztatni a város pénzügyi
stabilitását egy nagy költségû,
bizonytalan megtérülésû me-
gaberuházással. Idén a me-
legvizes fedett ülõmedence
készül el, jövõre a szolgáltató
létesítményeket szeretnénk
megépíttetni vagy pályázati
pénzbõl vagy vállalkozók be-
vonásával.

Mint polgármester õszintén
remélem, hogy a város lakos-
sága a tenni akarást, az építõ
szándékot és a józan mérték-
tartást látja az eddig elvégzett
munkánkban és terveinkben.

Következõ számunkban
bõvebb terjedelemben fo-
gunk foglalkozni a melegvi-
zû strand kérdéskörével. 

Markó József
polgármester

„Tiszta vizet a pohárba”, elõzetes hírek a strandról!

Göd Város Önkormányzata hasznosításra
hirdeti a 783 hrsz. (ún. Szakáts-kert) ingatlan-
ból cca. 35.000m2 természet közeli állapotú
ártéri erdõs területet, melyen cca 8.500m2-es,
korábban horgásztóként hasznosított vízfelü-
let, valamint kiszolgáló faház, (~ 30 m2) és
egy régebben csónakházként mûködõ,  felújí-
tásra szoruló 57 m2 alapterületû épület talál-
ható.

A hasznosítás formája: bérlet vagy ha-
szonbérlet.

A hasznosítás idõtartama 5 év, kezdete a
pályázatot elbíráló ülést követõ legfeljebb 30
nap, várhatóan 2010. június 30. 

Ismertetõ:
A terület 1 %-a építhetõ be (azaz összesen

350 m2). A szintterület-sûrûség nincs korlá-
tozva, az építménymagasság fszt. + tetõteres
beépítést tesz lehetõvé, pince a magas talaj-
víz miatt, valamint az árvizek miatt nem java-
solt.

A terület a legnagyobb árvízszint fölött
van, árvízkor csupán a tó túlfolyóját kell elzár-
ni.

A közmûvek a terület felsõ részén megta-
lálhatók, a kert alsó és felsõ bejáratához egy-
aránt aszfaltút vezet. A bejárat elõtt vezet a
Budapest-Szob kerékpárút. 

A telek alkalmas vízi-, kerékpáros-, és öko-
turizmus céljaira egyaránt.

Megoldandó feladatok:
• A természetközeli állapot fenntartandó. (A

területen védett fás- és lágyszárú növények
találhatók, valamint értékes hüllõ-, kétéltû
és madár élõhely)

• A horgásztó horgászhatóságának fenntar-
tása, a tó tisztántartása

• A tó gátjának karbantartása, védõkorláttal
ellátása és a gyalogosforgalom elõtti meg-
nyitása

• A csónakház megnyitása és üzemben tar-
tása.

• A füves területek rendszeres nyírása, kar-
bantartása.

• A zöldhulladék és a szemét elszállítása a Te-
lepülésellátó Szervezettel kötött szerzõdés
alapján

• A kert ingyenes nyitva tartása legalább
napkeltétõl napnyugtáig

• A kerítések kijavítása,
• A cca. 140 m2-es romos villaépület baleset-

veszély elleni lezárása
Kötöttségek:
A kertben tûzijátékot tartani nem szabad.
Egyéb rendszeres, zajkeltõ tevékenység

nem végezhetõ.
Az alaptevékenységen felüli rendezvények

tartásához, a területen a szokásos karbantar-
tási munkát meghaladó felújításhoz, átalakí-
táshoz, létesítéshez a tulajdonos önkormány-
zat elõzetes engedélye szükséges.

A területen iskola épül, az iskola mûködé-
sét zavaró tevékenység a területen nem vé-
gezhetõ.

A tulajdonjogot az önkormányzat fenntart-
ja, a bérlet tovább nem adható, harmadik
személy az önkormányzat hozzájárulása nél-
kül be nem fogadható, az üzemelés megvál-
toztatása ok a felmondásra.

Mindazon változtatások esetében, melyek
a terület használatában, rendeltetésében, for-
galmi- vagy egyéb környezeti terhelésében
változást jelentenek, hatósági engedélyhez,
bejelentéshez, nyilvántartáshoz, szakhatósági
hozzájáruláshoz kötöttek, melyek betartását
hatóság kikényszerítheti, vagy 30%-ot meg-
haladó közmûfejlesztéssel járnak, Göd Város
Helyi Építési Szabályzatának 3 §-a szerinti Vá-
rosrendezési Hatástanulmány készítése köte-
lezõ.

A pályázatokat Göd Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalába kell benyújtani
2010. május 15-ig, Markó József polgármes-
ternek címezve. 

A pályázatkiíró elsõsorban gödi lakosok je-
lentkezését várja.

Elõnyben részesül az a pályázó, amely a te-
rület hasznosításában a környezeti nevelést,
illetve a tömegsport fejlesztését is célul tûzi
ki.

Azt a pályázót, akinek a pályázat elbírálása-
kor köztartozása vagy az önkormányzattal
szemben fennálló tartozása van, kizárjuk.

Az önkormányzat fenntartja azon jogát,
hogy a pályázatot – amennyiben egyik aján-
lattevõ ajánlatát sem tartja szakmai szem-
pontból megfelelõnek - eredménytelenné
nyilvánítsa.

Pályázati kiírás

Idén megépül a melegvizes, fedett ülõmedence
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Április 7-én Marton Zsolt
plébános szentelte fel az
új, tizenegy férõhelyes la-

kóotthont. Az épület át-
alakítását a fenntartó Pest
megyei Önkormányzat
kezdeményezte. 56 millió
forintból átalakították a
korábban két szolgálati la-
kást magába foglaló épü-
letet. A költségeket a
fenntartó állta, az épület
berendezését a TOPhÁZ
Teljes Életért Alapítványa

biztosította. – Kiskorú la-
kókat fogad majd az új la-
kóotthon, akik nevelõszü-

lõktõl, állami gondozásból
kerülnek hozzánk – tervek
szerint végleges ottho-
nukba. Egy-, két- és há-
romágyas szobákba, csa-
ládias körülmények közé
érkeznek. Bár állandó ne-
velõi, gondozói felügyele-
tet kapnak, a kis létszám-
nak köszönhetõen a lég-
kör teljesen más lesz, mint

a nagy intézményekben -
mondta Virág Jenõné
igazgató. A katolikus atya
és  az egyik lakó is Pál
apostol Szeretethimnu-
szát idézte az ünnepsé-
gen. Marton Zsolt úgy fo-
galmazott: Sérült ember-

társainkon keresztül ta-
pasztalhatjuk meg legin-
kább a feltételek nélküli,
azaz a mindent elfogadó,
mindent tûrõ szeretetet.

Az otthon és vezetõsége
nyitott a látogatók foga-
dására, s minden tõlük
telhetõt megtesznek a sé-
rültek „normál” világba
integrálásának érdekében.
A látogatóknak része lesz
abban, amit a lakók min-

den körülménytõl függet-
lenül adni tudnak: szere-
tetben.

V. P. K.

Új lakóotthont adtak át a TOPhÁZban

Marton Zsolt szentelte fel a lakóotthont

Közös ima a ház lakóival
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhunyt:
Bicsakné Mohácsi Katalin sz: Mohácsi Katalin 61 éves
Simon Lajosné sz: Frendl Mária 88 éves
Hajdi Lajos 70 éves
Csillag Sándorné sz: Walter Christine 49 éves
Benedek Istvánné sz: Árpás Irén 83 éves
Boór Sándor 74 éves
Vén Sándor 75 éves
Málnási István László 71 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:
Pap Kornél Attila és Petõ Csenge
Prónai Tamás és Tarjányi Andrea
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.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik éde-
sapám, Nagy Ferenc temetésén részt vettek,  és utolsó
útjára elkísérték.

A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Éde-
sanyám Tandler Józsefné temetési szertartásán és az azt
követõ gyászmisén résztvettek és a megemlékezés virá-
gait sírjára elhelyezték. Külön köszönöm a Nyugdíjas-, a
Mozgássérült-, és a Kertbarát Klubos társaimnak, hogy
fájdalmamban osztoztak.

Gondos Jánosné és családja

A halál, egy temetés min-
dig szomorú, különösen
akkor, ha hirtelen jön és
egy életpályát tör félbe.
Most is ez történt. 

Ottinger Gabriella 27 éve
dolgozott a Polgármesteri
Hivatalban, mint anya-
könyvvezetõ.
Szerettük és tiszteltük õt,
de így éreztek a hivatal ve-
zetõi és az önkormányzati
képviselõk is. 
Nagy tisztelet övezte õt az
ügyfelek között is, hiszen
munkájánál fogva számos
gödi fiatal és nem fiatal
fontos családi eseményei-
ben mûködött közre.
Fájdalommal búcsúzunk
Tõled, nagyon fogsz hiá-
nyozni.
Nyugodj békében Gabica!

Polgármesteri 
Hivatal munkatársai

Ottinger Gabriellától
búcsúzunk…

Tájékoztatjuk a Tisztelt gödi
Polgárokat, hogy Göd Város
Önkormányzata (2131 Göd,
Pesti út 81.) az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv Államre-
form Operatív Program támo-
gatási rendszeréhez benyújtott
ÁROP-3.A.1/A-2008-0059 azo-
nosítószámú, „ Göd Város Ön-
kormányzat Polgármesteri Hi-
vatalának szervezetfejlesztése”
címû pályázat keretében
19.222.840.- forintos uniós tá-
mogatásban részesül. A támo-
gatás intenzitása 91%, mely az
Európai Unió és az Európai
Szociális Alap társfinanszírozá-
sában valósul meg. Ehhez az
Önkormányzat 9%-os saját for-
rást biztosít.
A fejlesztés célja a hivatal szak-
mai munkájának és felügyelt
intézményei által nyújtott szol-
gáltatásainak minõségi javulá-
sa, a hatékonyabb és gyorsabb
ügyintézés, a döntéshozatal

folyamatának javítása és az
ügyfélközpontú szemlélet erõ-
sítése. A projektet informa-
tizálási folyamatfejlesztés is tá-
mogatja. A célok megvalósulá-
sát szolgálja két informatikai
szoftver beszerzése, a komplex
szervezetfejlesztési progra-
mok, továbbá a speciális kép-
zések és tréningek szakembe-
rek segítségével.
A pályázatban közremûködõ
szervezet a VÁTI Magyar Regio-
nális Fejlesztési és Urbanisztikai
Nonprofit Kft.
FPÜ-ÁROP-EKOP Igazgatóság
1016 Budapest, Gellérthegy u.
30-32.
www.vati.hu, www.nfu.hu

Projekt kezdete: 2009.05.18.
Projekt záró dátuma:
2010.11.15.

Dr. Szinay József
jegyzõ

Közel húsz millió forintos 
támogatás
a gödi Polgármesteri Hivatal
szervezetfejlesztésére



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

Önkormányzati hírek

Önök kérdezik, Önök 
Ebben a rovatunkban az Önök írásainak szerkesztett változata kerül. Ügyeltünk arra, hogy írá-
suk tartalma lényegi változást ne szenvedjen. Az udvarias megszólításokat is elhagytuk. Igye-
keztük a legilletékesebb városi munkatársat megkeresni a válaszadással. Némelyik válasz
további kérdéseket vet fel. Ezeket a következõ számban feltesszük az illetékeseknek 

Tisztelt Önkormányzat!
2010-ben várható-e, hogy a Kacsóh
Pongrác utcában elkészül az útburkolat?
Mikor számíthatunk erre? Az út kataszt-
rofális állapotban van. A legtöbb kátyú
20-30 centi mély, és gyakorlatilag nin-

csen összefüggõ sima felület az autók
számára, ezért egyre nehezebb autóval
közlekedni az utcában.
A kátyúk miatt keletkezett esetleges kár
esetén az Önkormányzat megfizeti az
autójavítás költségeit?
2008-ban szórtak az útra kavicsot, de ez
a megoldás nagyon rövid ideig hatásos,
mert az autók hamar belenyomják a
földbe a kiszórt zúzalékot.

K. Judit

Válasz: Az Ön által jelzett út nincs ben-
ne a 2010. évi útépítési tervben, javítá-
sára azonban hamarosan sor kerül.

Szegedi Sándor
Popele Julianna

Kb. két éve kértem a városi illetékeseket,
hogy tegyenek valamit a 2-es fõút Gö-
dön átvezetõ szakaszának tisztaságáért,
azóta sem történt semmi! Nevezetesen a
Szent István utcától a Pannonia utcáig
száraz idõben is rengeteg kavics, zúzalék,
lemosott földhordalék lepi a Vác felé tar-
tó oldalt. Ennek veszélyét nem kell ragoz-
ni, ugye?
Tudom, a fõút a közútkezelõé, de miért
látom, hogy Dunakeszin a közmunkások
tavasszal-õsszel takarítják a fõutat?

H. Miklós

Válasz: Tisztelt Olvasó! Jól tudja, a 2-es
út a közútkezelõhöz tartozik. Önkor-
mányzatunk minden évben megren-
deli a fenntartótól az út melletti göd-

rök kátyúzását, melyet a fenntartó ta-
valy nem végzett el. Idén ismét meg-
kerestük kérésünkkel a közútkezelõt.
Májusra ígérték az út rendbetételét.
Annak ellenére, hogy nem a település
feladata lenne, minden évben több-
ször elvégezzük az út menti árkok le-
kaszálását. Kérem a válaszom elfoga-
dását!

Szegedi Sándor alpolgármester

Szintén a kettes útról: Az egész város te-
rületén szinte sehol - kevés kivétellel -
nem lehet megállni a padkán vásárlás
céljából, mert az út szegélye annyira ká-
tyús, hogy a mai, alacsonyabb építésû
gépkocsikkal onnan felhajtani sérülés
nélkül nehéz. 

H. Miklós

Válasz megegyezik az elõzõ válasszal.
Szegedi Sándor alpolgármester

Még mindig a kettes fõútról: A rendõr-
séggel együttmûködve meg kellene vizs-
gálni néhány helyen az útburkolati jele-
ket, vagy az ottani forgalmi rend betartá-
sát szigorúbban ellenõrizni! Sorolom: A
járdasziget és a kötelezõ haladási irányt
jelzõ tábla ellenére számtalan jármûveze-
tõ kanyarodik balra az új CBA pakolójá-

ba. A takarékszövetkezethez Vác felé
tartva, valamint kifelé sok gépkocsi ka-
nyarodik balra a felfestett forgalom elõl
elzárt területen át. Ugyanígy vezetnek a
Zeke pékség parkolójából kihajtó gépko-
csik. Az Ady Endre utca elõtt a Piramis
építõanyag kereskedéshez szintén a zá-
róvonalat átlépve hajtanak be az udvarra

vásárlás céljából, valamint vásárlás után
Vác felé kanyarodnak, keresztezve és
semmibe véve a záróvonalat, bár a Pira-
mis területén elhelyeztek egy „Jobbra
hajts” táblát, de minek? 

H. Miklós

Válasz: Tisztelt Uram! Felvetését kö-
szönjük. Tájékoztatom, hogy a felve-
tett problémát hatóságunk is észlelte
már több esetben. A szabálysértõk
meg is kapták a büntetésüket. A ma-
gyar közlekedési morálra sajnos jel-
lemzõ, hogy ha nincs a közelben rend-
õrjárõr, általában többet engednek
meg maguknak az autóvezetõk. A jö-
võben fokozottan figyeljük a levelé-
ben említett helyeket. 

Nagy Attila õrsparancsnok

Ugyanezen keresztezõdés elõtt Vác felõl
jövet van egy önkiszolgáló autómosó.
Ott is van kötelezõ haladási irányt jelzõ
tábla. Többen figyelmen kívül hagyják a
záróvonalat. A mosóval szembeni utcába
is sokan balra kanyarodnak a záróvonal
ellenére. Megkérdezem Szegedi alpol-
gármester urat a Napsugár utca-Liget ut-
ca környékén létesítendõ tûzcsap és a Li-
get utca úttestének dózerolással rendbe-
hozatala ügyében. Az alpolgármester úr-
ral többször beszéltünk az õsz folyamán,
és jelezte, hogy a tavasszal induló útépí-
tések folyamán ezekre is sor kerülhet.

H. Miklós

Válasz: Ugyanaz a válasz, mint a ko-
rábbi kérdésre. 

Nagy Attila õrsparancsnok

Köszönöm a lap segítségét az utcák asz-
faltozásához kapcsolódó önkormányzati
válasz megerõsítéséért. További kérdé-
sem: Honnan ismerhetõek meg a pon-
tos, konkrét feltételei annak, hogy milyen
tulajdonosi hozzájárulásra, együttmûkö-
désre van szükség ahhoz, hogy az önkor-
mányzat sikeresen pályázzon egy utca
kapcsán?
Ez teljesen önszervezõdõ, vagy az önkor-
mányzatnak van valami nyilvános terve,
elképzelése, stratégiája a város még bur-
kolatlan utcái kapcsán, amellyel az érin-
tett ingatlan tulajdonosokhoz fordul
(vagy csak ad-hoc alapon megy min-
den)?

B. Farkas

Sajnos még sok 
hasonló utca van Gödön

Szembõl, nagyívben kanyarodnak 
a Piramishoz
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Válasz: A képviselõ-testület a Városfej-
lesztési Bizottság és a Pénzügyi Ellen-
õrzõ és Közbeszerzési Bizottság javas-
latára dönt a tárgyévi útépítésekrõl. A
terveket a Gödi Körkép és a város hon-
lapja is közzéteszi. Önszervezõdés ese-
tén a körzet képviselõjéhez kell fordul-
ni, aki jóváhagyás céljából beterjeszti
az illetékes bizottságnak az adott út-
építési kérelmet.

Szegedi Sándor alpolgármester
Popele Julianna

Amennyiben valaki maga szeretné elszál-
lítani a zöldhulladékát a lerakóhelyre,
pontosan milyen címre és milyen idõ-
pontokban viheti?

Sz. Donát, W. Gyula

Válasz:
A zöldhulladék lerakóhely a Honvéd
sor végén balra található (Jácint utcai
temetõ mögött). Nyitva  tartási ideje:
Hétfõ: 7-15 óráig
Kedd: 12-20 óráig
Szerda: 12-20 óráig
Csütörtök: 7-15 óráig
Péntek: 9-20 óráig
Szombat: 10-20 óráig
Vasárnap: 7-13 óráig

Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató

A környezetvédelmi bizottság javaslatá-
ban szerepelt az 50-60 literes kuka általá-
nos használata. Ez miért maradt ki az ön-
kormányzati határozatból? Nagyon sok
lakosnak bõven elegendõ a kisebb tar-
tály, mégis rá van kényszerítve a nagyobb
edény használatára.  Az egyedül élõknek,
kis családoknak felesleges terhet jelent a
nagyobb tartály használata. A kisebb tar-
tály használata elõsegítené a szelektív
hulladékgyûjtés arányának növelését, ez-
zel is óvva környezetünket.

W. Gyula

Válasz: A helyi szemétszállítási rende-
let kötelezõen elõírja a 120 literes ku-
ka használatát. A kisebb, 60 literes ku-
kát csak egyedülálló, 70 év fölötti lako-
sok használhatják.  E lehetõség továb-
bi kiterjesztése az elõnyök mellett azt
a veszélyt hordozza, hogy a kisebb
edény használata esetén a környeze-
tet illegálisan szennyezhetik. A szelek-
tív hulladékgyûjtés környezetvédelmi
szempontból fontos, nem pénzügyi
kérdés.

Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató

A jó idõ beköszöntével mindennapossá
vált a Rákóczi utcai focipályán a fiatalok

jelenléte. A betonos részen sok idõt töl-
tök a barátaimmal. Sokszor sötétedésig
is jól érezzük ott magunkat. Sajnos na-
gyon sok üvegszilánk és egyéb szemét
van a pályán, ami sérülésveszélyt jelent!
A pálya szélén található oszlopokon lévõ
lámpák nem üzemelnek. Ezeket nem le-
hetne üzembe helyezni? Nem csak a fo-
cizni kívánok kedvéért, hanem a nap,
mint nap átkelõ gyalogosok miatt.

K. Károly

Válasz: Igen tisztelt K. Károly! Megkér-
tem a Beruházási Osztályt, hogy üze-
melje be a meglévõ lámpatesteket. A
körzet képviselõjét tájékoztatom a be-
tonon lévõ üvegszilánkokról és sze-

métrõl, és megkérem, hogy gondos-
kodjon annak megtisztításáról. Addig
is vigyázzanak magukra, nehogy meg-
sérüljenek a pályán lévõ üvegszilánkok
által!

Tisztelettel:
Dr. Bognár László alpolgármester.

A 2. körzetben a Nemeskéri út mentén
van egy új park, ahol a legnagyobb esõ-
ben is ment a locsoló berendezés. Öröm-
teli, hogy így figyel a város a parkjaira, de
jó ez a pazarlás? Nem lehetne a berende-
zést úgy beállítani, hogy esõben ne ön-
tözze a füvet? Fúrt kútról megy-e a locso-
lás, vagy rendes csapvíz folyik a parkban,
ami után a csatornázási díjat is be kell fi-
zetni?

H. Balázs

Válasz:  Köszönjük a felvetést, jelezzük
az illetékeseknek.

Dr. Szinay József jegyzõ

Felháborítónak tartom, hogy a kicserélt
villanyoszlopokat a Kikelet utca és a Déli-
báb utca sarkán lévõ rétre pakolták le.
Ezekbõl a betonoszlopokból vastag rozs-
dás vasrudak állnak ki, amelyek igen bal-
esetveszélyesek.

Az önkormányzat Beszerzési Osztályát
többször megkerestük ez ügyben, a vá-
lasz mindig az volt, hogy napokon belül
elviszik. Ennek már több hete.
Mivel a Kikelet utca a bicikliút egy szaka-
sza, így naponta több százan “csodálhat-
ják “ meg ezt látványt.

D. Regina 

Válasz: Az elektromos hálózat rekonst-
rukcióját az ELMÜ megbízásából a
Szabó Kontakt Kft. Végezte. A kft. a ki-
cserélt oszlopok elszállítását egy másik
cégtõl rendelte meg. Többször felszó-
lítottuk a kivitelezõt, hogy az itt ma-
radt törmeléket szállíttassa el.

Dr. Szinay József
jegyzõ

észrevételezik

Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani annak a gödi házaspárnak,

akik megtalálták idõs kutyánkat 
a vasúti töltés oldalában, és elvitték 

a váci menhelyre. Valamint szeretnénk
köszönetet mondani a menhely 

dolgozóinak is, akik jelezték, 
hogy náluk van a kutyánk, és addig is

odaadóan ápolták, míg elmentünk érte.
ZM és családja

Talán egyszer majd 
felgyulladnak a fények



Évi ötven rendhagyó
énekóra megtartására vál-
lalkozott évekkel ezelõtt a
Muzsikás együttes.

- A világ hatalmas kon-
certtermei után magyar ál-
talános iskolák tornater-
meiben gyûjtjük magunk
köré a gyerekeket, mint a
tyúkanyó a kiscsibéit -
mondta Sipos Mihály mo-
solyogva a Muzsikás nevé-
ben. –. Manapság, amikor
Kodály és Bartók országá-
ban heti egy énekórája van
a gyerekeknek, úgy érez-
tük, nekünk is tennünk kell
valamit azért, hogy az is-
kolásoknak lehetõségük le-
gyen a magyar zene, a
hangszereink, dallamaink,
hagyományaink megisme-
résére.

- Ugyan a mai gyerekek a
tévébõl már majdnem
mindenrõl tudnak egy ke-
veset, élõben még nem so-
kan találkoztak színésszel,
zenésszel. Pláne nem négy
javakorabeli népzenésszel,
térdig érõ furulyával, tam-
burával, kontrahegedûvel
– folytatta a zenekar veze-
tõje. - Tapasztalataink sze-

rint a gyermekeket mélyen
megérinti a zene, amelyet
századokkal ezelõtt is ját-
szottak. Tapsolnak, dobog-
nak, énekelnek velünk, alig
bírnak a helyükön ülni. A
legnagyobb hazai olajipari
cégnek hála, eredeti válla-
lásunkat ki tudtuk terjesz-
teni Budapestrõl az egész
ország területére. Így ju-
tottunk el Gödre, ahol egy-
szerre két iskola tanulóinak
tarthattunk rendhagyó
énekórát. Az együttest a
Búzaszem kereste fel, és
amikor kiderült, hogy jön-

nek, úgy gondoltuk, ezt az
örömünket nem tartjuk
meg magunknak. Horváth
Ferenc igazgató úr is lelke-
sen fogadta a kezdemé-
nyezést, és felajánlotta a
program helyszínéül a tor-
nacsarnokot. Így a Huzella
Tivadar Általános Iskola
teljes alsó tagozata és vala-
mennyi Búzaszemes kisdi-
ák részese lehetett e pom-
pás élménynek - tette hoz-
zá Lázár László, az ökume-
nikus iskola vezetõje.

V. P. K.
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Április 17-én egész napos
program várta az iskola tanu-
lóit és családjukat, vendégei-
ket. A földszinti tantermek-
ben és a sportcsarnokban
számtalan kézmûves foglal-
kozáson, ügyességi játékon

vehettek részt a gyerekek, mi-
közben a színpadon egymást
követték az iskola táncos és
zenei produkciói. A Gödi Ifjú-
sági Fúvószenekar, a Gitár-
saság, a modern és néptán-
cos növendékek büszkeségei
az alapfokú mûvészetoktatási
intézménynek.

Az udvaron a rendõrség

tartott élvezetes bemutatót. A
Gödi Lions Club ekkor ismer-
tette az általa meghirdetett
rajzverseny helyezettjeinek
nevét, így a másik két gödi ál-
talános iskolából is érkeztek a
rendezvényre.

A DRUMS együttes kon-
certjén Stefán Tivadar köny-
nyeivel küzdve jelentette be,

hogy sok-sok munka gyümöl-
cseként megjelent az ütõe-
gyüttes elsõ CD-je. Ezt egyelõ-
re nem lehet árusítani, de tá-
mogatóiknak szívesen adják a
többszörös országos bajnok
együttes elsõ stúdiófelvételét
tartalmazó válogatást. A ha-
gyományos tavaszi rendezvé-
nyen több százan fordultak
meg. Az általános iskolai kép-
zést kiegészítõ mûvészetokta-
tás ismét bizonyította: A gyer-
mekek testi-lelki fejlõdésében
óriási szerepet játszó tevé-
kenységek valamelyike min-
den gyerkõcöt megérint. Az
iskola vezetõi már most azon
tanakodnak, hogy az állami fi-
nanszírozás hiányait hogyan
lehetne pótolni, hogy ez az ér-
tékes tevékenység ne tûnjön
el az általános iskolások életé-
bõl.

Családi nap a Németh László Általános Iskolában

Rendhagyó énekóra 
– négyszázötven iskolásnak játszott a Muzsikás

Tét a mûvészetoktatás léte

Ötven iskolába látogatnak el

Készülnek a palacsinták
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Legutóbb tavaly decemberben ad-
tam hírt az iskolaépítésrõl ezen  a
fórumon. Az eltelt 4 hónap folya-
mán az épület szerkezetkész álla-
potba került.

Az idei kivitelezési munkák rövid
téli szünetet követõen január végén
elkezdõdtek. Az idõjárás kegyes
volt: Február elsõ felében lehetõvé
tette, hogy az emeleten elkészülje-
nek a válaszfalak. Ezt követte az au-
la szerkezetének ácsolása, az eresz
bádogozási rendszerének kiegészí-
tése és a liftakna köpenyfalának el-
készítése. Márciusban az asztalosok
nekiláttak az aula fedésének, hõszi-
getelési rendszerének. Ez a munka
az aula bonyolult tetõformálásából
adódóan jelenleg is tart. A kõmûve-
sekkel párhuzamosan dolgozó vil-

lanyszerelõk és gépészek elvégezték
az emelet valamennyi gépészeti és
villanyszerelési munkáját. Megtör-
tént a tûzjelzõ rendszer vezetékei-
nek kiépítése. Az aulában elkészült
a padlófûtési rendszer,  ezt követõ-
en az emeleti rész és az aula egy-

aránt aljzatbetont kapott. A gépé-
szek április elején becsövezték a
gázvezetéket.

Április hátralévõ heteiben  több
vakolócsapat egymással párhuza-
mosan mûködve  elkészíti az épület-
belsõk teljes vakolását.  Április utol-
só hetére tervezzük az ablakok beál-
lítását. Május elején megkezdõdik a
burkolás, a festés, valamint elkészít-
jük a gépészeti és elektromos vég-
szereléseket. A még ki nem adott
szakhatósági engedélyek beszerzése
április második felétõl május köze-
péig elhúzódik. A homlokzati mun-
kákat, a kerítést, a kert építését júni-
us-július folyamán valósítjuk meg, a
beköltözésre pedig augusztusban
kerül sor.

Mokos Béla

Szerkezetkész a Búzaszem Iskola

A tanév elsõ félévében Dr.
Bakonyi Anna a pedagógia
szakértõje a kompetencia
alapú óvodai programcso-
magról, mint új kategóriáról
adott beszámolót városunk
óvónõinek. Elõadásából
megtudhattuk, hogy napja-
inkban már nem követhetõ
az a modell, hogy a tanulási
folyamat lezáruljon az iskolai
tanulmányokkal. A jövõben
bármikor szükségessé válhat
új készségek, kompetenciák
elsajátítása. Kihangsúlyozta
a befogadó légkör fontossá-
gát, Ennek óvodai megvaló-
sításáról hallhattunk.

Az elmúlt napokban Kör-
möci Katalin az ELTE nyugal-
mazott mestertanárát, az
óvodai nevelés elkötelezett-
jét köszönthettük óvodánk-
ban. Õ számolt be nekünk
az Óvodai Nevelés Alapprog-
ramjának törvényi felülvizs-
gálatáról, módosítási eljárá-
sáról. A programváltoztatás
három fõ kategóriájáról - a
szövegezés pontosabb értel-

mezésérõl, az eddig meglé-
võ elõírások hangsúlyozásá-
ról, és a módosulást jelzõ új
fogalmakról beszélt. Tette
mindezt a pedagógia és az
óvodai nevelés gyakorlatába
ágyazva.

A témákkal kapcsolatos
óvodai elõadássorozatok er-
re a tanévre lezárultak, de a
tennivalók nem. A szervezett
képzéseken készülünk fel a
kompetencia alapú óvodai
nevelésre, s eközben módo-
sítjuk az új elõírásokhoz a
helyi nevelési programokat.

Karaszek Ernõné 
óvodavezetõ

Változások az óvodai
nevelésben
A 2009-2010. tanévben pályázat útján, városunk Ön-
kormányzatának oktatási intézményei a Kompeten-
cia alapú oktatás bevezetését kezdték meg. Eközben
már folyamatban volt az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramjának módosítási eljárása. Olyan jelen-
tõs események ezek az óvodai nevelésben, hogy cél-
szerû volt a témák legelhívatottabb szakértõitõl hal-
lani a minket érintõ, a ránk váró feladatokról

Szüleimtõl hallottam,
hogy régen faluhelyen a
húsvét utáni elsõ vasár-
nap (fehérvasárnap) ételt
vittek egymásnak a „ko-
mák” életre szóló barátsá-
guk jeleként. Egy másik
szokás szerint  a gyermek-
ágyas idõszakban az édes-
anyát rokonai látták el
étellel, ún. paszitot vittek
neki.

Ezt a két szokást vonták
össze gödi édesanyák
több mint egy évtizede, és
teremtettek új hagyo-
mányt azzal, hogy a szü-
lés után a kórházból haza-
térõ anyukáknak visznek
ebédet néhány hétig. Gö-
dön ma ezt nevezik koma-
tálnak.

Amikor megszületett a
második fiam, két héten
át minden délelõtt jött
egy anyuka néhány gye-
rekkel. Megnézték és kö-

szöntötték az újszülöttet,
közben a konyhában le-
tették az ebédet. Nagy
örömet szereztek. Nem-
csak azért, mert nem volt
gondom a fõzésre, hanem
mert mindenki szeretettel
hozta, amit nekünk fõ-
zött. Alig vártam, hogy vi-
szonozhassam, továbbad-
hassam.

Azóta már én is sokak-
nak vittem komatálat,
olyanoknak is, akikkel ak-
kor találkoztam elõször.
Kedves Anyatársaim! Kö-
szönöm, hogy ezt a ha-
gyományt elkezdtétek, és
én is folytathatom. Köszö-
nöm, hogy kaptam tõle-
tek, és én is adhatok.
Anyák napján azt kívánom
magunknak, hogy fõz-
zünk együtt még nagyon
sokáig ugyanilyen öröm-
mel!

Lenkovits Mária

Komatál – egy hagyomány
továbbélése Gödön

Meghívó
A Palánta Óvodában (Alsógöd, Kodály Zoltán u. 19. 

www.palantaovi.extra.hu) május 20-án 15 órától 
kézmûves foglalkozással, daltanulással várjuk vendégeinket.

16 órától énekes pünkösdi séta indul az óvodától.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõk csatlakozását.
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József Attila Mûvelõdési
Ház (Göd, Pesti út 72., 

Tel: 532-160)

05.12. 19.00 
Élõ Médiumi közvetítés

05.14. 13.00 
Napos Oldal Nyugdíjas Klub

összejövetele

17.30.
Új Horizont Irodalmi Klub

összejövetele Téma: 
Évfordulók

05.15. 9.00 
Homeopátiás klub: Pucsok
Bernadett: Gyermekrajzok-
gyermekalkatok, avagy mit
mesélnek a gyermekrajzok?

05.21. 17.00 
Rajzszakkörünk kiállításának

megnyitója

05.22. 10.00 
Regionális Nyugdíjas

találkozó a Feneketlen-tónál

05. 26. 13.00 
Vöröskeresztes klub 

összejövetele

05.29. 16.00 
Bánfalvy Ági stúdió

elõadásában: Micimackó
(belépõ 600,-Ft )

* * * 

Ady Klub
(Felsõgöd, 

Kálmán u. 13., 
Tel: 345-101)

05.20. 13.00 
Ady Klubban Napos Oldal

Nyugdíjas Klub 
összejövetele

05.22. 14.30 
Cukorbeteg klub
Feneketlen-tónál

05.23.
Regionális Néptánc

találkozó - pünkösdi király
és királyné választás

PPRROOGGRRAAMMAAJJÁÁNNLLÓÓ

REGIONÁLIS NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ, 
PÜNKÖSDI KIRÁLY ÉS KIRÁLYNÉ

VÁLASZTÁS
2010. május 23. (vasárnap)

Göd - Feneketlen-tó
Pünkösdi forgatag 

Gólyalábasok, zászló-
dobálók

Kézmûves foglalkozások 
Kirakodóvásár, árusok

Játszószõnyeg kicsiknek
Fajátékok

Népi körhinta
Élõ ételek kostolása

Pünkösdi király 
és királyné próbái: 

Ceremóniamester: Bartha
Tóni

Férfi próbák:
Petrencerúd-tolás

Botvívás
Mocsárjárás
Ivóverseny

Énekverseny

Nõi próbák:
Tojáselkapó verseny

Mosóverseny
Hímzés, fonóverseny

Gyöngyfûzés
Diótörés

A próbákra várjuk 
a jelentkezõket! 

A megválasztott királyi pár
értékes ajándékokat nyer!

Elõzetes a mûsorból:
14 órától gödi és Göd

környéki néptánc-
együttesek fellépése
16.30 Csernik Szende

lábbábos mûsora
18.00. Próbatételek

kihirdetése
18.30. Magyar táncház
Mészáros Tiborral és

zenekarával

Minden programra a
belépés díjtalan!

Rossz idõ esetén 
a programokat a József

Attila Mûvelõdési Házban
tartjuk

(2131 Göd, Pesti út 72.)

A változtatás jogát
fenntartjuk!

„Szélfútta levél a világ” cím-
mel hirdetett ismét országos
rajzpályázatot a Németh Lász-

ló Általános Iskola. Bár az elõ-
zõ évek tapasztalata alapján a
szervezõk úgy döntöttek,
hogy nevezési díjhoz kötik a
jelentkezést, és intézményen-
ként limitálják a pályamûvek
számát, ez  senkinek sem
szegte kedvét. Több mint 30
településrõl jelentkeztek a ver-

senyzõk, és a 25 alkotás keret-
számát sehol sem lépték túl. -
A nevezési díjat - 3.000 forin-
tot - hol az iskola alapítványa,
hol a szülõk biztosították. Ez
egy pici szûrõ volt a rendszer-
ben, így „csak” néhány száz
munka érkezett a legutóbbi
több ezer helyett, melyek kö-
zött akadt színvonal aluli is. A
nevezési díj a zsûrizés és jutal-
mazás keretét is bõvítette.
Február elejétõl folyamatosan
érkeztek a munkák az ország
különbözõ pontjairól, aztán a
díjátadó elõtti napokon a zsû-
ri véleményezte valamennyit.
Leginkább az alsó tagozato-
sokat aktiválta idén a téma –
Zelk Zoltán-vers illusztráció-,
ezért ezt a korcsoportot külön
kellett bontani, hogy a szak-
mai zsûri igazságos döntést
tudjon hozni. Megható a pá-
lyamûvekbõl rendezett kiállí-
tás megnyitón a sok, távoli te-
lepülésrõl ellátogató résztve-
võ, díjazott. Hatalmas munka
volt, de megint azt mondhat-
juk, megérte! – mondta el Ko-
vács Gabriella mûvészeti igaz-
gatóhelyettes.

G. K.

Országos rajzpályázat
– több százan jelentkeztek a felhívásra

Drogprevenciós kiállításnak
ad otthont a Piarista Szakisko-
la április 8-tól egy hónapon
át. A 14 év felettieknek rende-
zett tárlatra nem csak a kö-
zépiskolásokat várják, hanem
a szülõket, pedagógusokat, a
családsegítõket és egyéb szo-
ciális ellátási területen dolgo-
zókat is. A megnyitón dr. Beer
Miklós püspök úr köszöntõjé-
ben elmondta: Azért drukkol,
hogy a mai fiataloknak ne
kelljen pótszerekhez nyúlniuk,
amikor örömet keresnek. Egy
gyermekkorában hallott kife-
jezést, a pótkávét említette
példaként, mely illatában, szí-
nében, ízében is hasonlít az
eredetihez, de mégsem az
igazi. Nem azt nyújtja, amire
vágyunk. Éppen ilyenek a dro-
gok is - erõsítette meg Háy
Éva, a kiállítás rendezõje. Örö-
met és szabadságot keresünk
általa, s épp ezt a kettõt veszi
el. Topolánszky Ákos, a Nem-

zeti Drogmegelõzési Intézet
vezetõje sokadszor nyitotta
meg a 2001 óta úton lévõ
vándorkiállítást. Azt emelte ki,
hogy a mai világ sokféle ve-
szélyt rejt magában fiatalnak,
idõsnek egyaránt. Megértõ
közösség, elfogadó közeg
elõzheti meg a kábítószerek
alkalmazását. Ma Magyaror-
szágon a legnagyobb problé-
mát a legális drogok, a ciga-
retta és az alkohol jelentik.
600-800 ezer fõre tehetõ az
alkoholproblémával küzdõk
száma. Évente 40 ezren hal-
nak bele alkoholfogyasztással
összefüggõ betegségbe. Az
érintettek száma tehát jóval
több, mint gondolnánk. A ki-
állítás tárlatvezetéssel, kiscso-
portos formában foglalkozik
a szenvedélybetegségek kiala-
kulásával, a környezetre gya-
korolt hatásával, a hazánkra
jellemzõ drogfogyasztással. 

V. Pálfai Kinga

Köztes megoldások – a drog

Lukács Istvánné 
igazgatónõ adja át
a díjakat



2010. június 4-6.
BELÉPÉS CSALÁDOSTUL!
Fõvédnökök: Dr. Beer Mik-
lós váci püspök és Markó
József gödi polgármester

Június 4. péntek 18.00
Gödi Jazzfesztivál
Helyszín: Alsógöd, 
Belga Sörház
Szakcsi trió: Szakcsi Laka-
tos Béla - zongora, Kõsze-
gi Imre - dob, Egri János-
bõgõ;
Dresch Quartet: Dresch
Mihály- szaxofon, furulya,
Lukács Miklós- cimbalom,
Baló István - dob, Szandai
Mátyás - bõgõ; Karosi Jú-
lia Quartet: Karosi Júlia-
ének, Horváth Balázs- bõ-
gõ, Varga Bendegúz- dob,
Balázs Tamás- zongora

Június 5. szombat 9.00
Fétis Crossfutás 
és Hagyományõrzõ Nap
Helyszín: A GÖD SE
alsógödi focipályája.
Délelõtt: Futóverseny
chipes idõméréssel. Min-
den korosztály rajthoz áll-
hat: 200 m-es óvis futam,
2, 5, 14 km-es futás. Belé-
pés családostul – „Családi
csavargás” ügyességi ver-
seny; Strandröplabda Ku-
pa ( elõnevezés május 21-
ig a lenti elérhetõsége-

ken); Futball Kupa; meghí-
vásos kispályás labdarúgó
kupa az olimpikonok csa-
patának részvételével
(többek között 2 olimpiai
bajnokkal, Kokóval, Fábi-
án Lászlóval); kézmûves
foglalkozások, játékok,
színpadi bemutatók,
egészségsarok, friss leve-
gõ, jó hangulat
Délután: lovasbemutató,
néptáncegyüttesek föllé-
pése, népi ügyességi játé-
kok, táncház. További in-
formáció, részletes prog-
ram, kedvezményes inter-
netes elõnevezés honla-
punkon:
www.fetis.hu/crossfutas

Egyéb programok június
5-én szombaton18.00
Operabarátok órája
Helyszín: József Attila 
Mûvelõdési Ház
– Bizet-est dr. Pavlik Gá-
borral. Mûsor:  Részletek a
Carmen, a Gyöngyhalász-
ok  és a Szép perthi lány c.
operákból.  Elõadók: Ko-
vács Ágnes, Bándy Irisz
Réka, Petõ József, Lukács
István - ének, Salgó Ta-
más- zongora 
19.00 Latin táncest, salsa.

Helyszín: Alsógöd,
Christie’s Kávézó
19.30 Scarabeus buli.
Helyszín: Felsõgöd,
Duna Csárda

Június 6. vasárnap 11.00
Piarista Juniális
Helyszín: Piarista  Szakis-
kola, Gimnázium és Kol-
légium, Jávorka u. 18.
11.00 Maszk Bábszínpad
gyermekelõadása
12.00 Pelyhes Gábor ze-
nés gyermekmûsora 
12.30 Erkel Ferenc-mûvek
gödi mûvészeink, Pászthy
Júlia, Kállay Bori, Hruby
Edit, Berkes János opera-
énekesek elõadásában.
13.30 Klasszikus és jazz.
Elõadók: Karosi Júlia-
ének, zongora, Homoki
Gábor- hegedû, ének,
Lachegyi Máté - zongora 
14.30 Musical
15.30 Mimikri Bábszínház
gyermekelõadása
16.00-18.00 Sárkányhajó-
zás, kenuzás, kerékpáros
ügyességi versenyek, asz-
talitenisz, célbadobó- és
rúgóversenyek
18.00 A gödi Drums ütõe-
gyüttes mûsora 
19.15 A legendás 70-es

évek: Mini és Syrius an-
no... Török Ádám és a Mi-
ni koncert, Syrius muzsika
a Frank Zappa Emlékzene-
kar elõadásában Díszven-
dég: Ráduly Mihály, a
Syrius együttes szaxofo-
nosa, fuvolistája
Látogathatók az iskolai
mûhelyek, lehet kézmû-
veskedni, kovácsolni,
agyagozni, bábot készíte-
ni, lesz vásár, iskolai ter-
mékbemutató.
Gasztronómiai különle-
gességek ebédre: szabad-
téri fõzés Berkes Jánossal,
Wichmann Tamással, a Pi-
arista Bor bemutatója
Esõ esetén az iskolai Parti
mûhelyben tartjuk meg az
elõadásokat.

Érdeklõdés, információ:
b e c s a l 6 @ g m a i l . c o m ,
belepescsaladostul.min-
denkilapja.hu, dunaka-
land.hu,
g-piar.hu

Egyéb program 
vasárnap 16.00: 

10 éves 
a gödi Gaude Kórus! 
Jubileumi koncert vendég-
mûvészekkel.
Helyszín: Alsógödi 
Szt. István templom
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Kultúra

Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves, Pest megye és Buda-
pest területén lévõ erdõkre,
valamint az erdõterületek
határától számított kétszáz
méteren belüli területre -
átmeneti idõre - jelen hatá-
rozatom közzétételének
idõpontjától azonnali ha-
tállyal általános tûzgyújtási
tilalmat rendelek el.

A fenti idõponttól kezdõ-
dõen tilos a tûzgyújtás a
felsorolt területeken kijelölt
tûzrakó helyeken is, vala-
mint a közút és vasút men-
ti fásításokban, beleértve a
parlag- és gazégetést is.

Felhívom a közúton és
vasúton utazókat, az erdõ-
ben kirándulókat, a mezõ-
gazdasági területeken dol-
gozókat, hogy égõ cigaret-
tacsikket és dohánynemût
ne dobjanak el, azt minden
esetben oltsák el.

Aki a tûzvédelmi rendel-
kezéseket megszegi, sza-
bálysértést követ el.

A tilalom feloldására a
fokozott tûzveszély elmúl-
tával, késõbbi idõpontban
intézkedem.

Földmûvelési
és Vidékfejlesztési 

Minisztérium

Lapzárta után érkezett
FVM határozat

Tûzgyújtási tilalom
elrendelése

Gödi Fesztivál programok

Barankovics István Alapítvány Gödi Keresztény Konzervatív Baráti Kör

MEGHÍVÓ
A Gödi Keresztény Konzervatív Baráti Kör és a Barankovics István Alapítvány
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját, valamint ismerõ-
seit

2010. május 15-én délután 16 órára
a Dunaparti Nyaralóházak

Színháztermében tartandó elõadásra.
Elõadó:

GRÓF KLEBELSBERG ÉVA történész,
a Gróf KLEBELSBERG KUNO Alapítvány

elnöke
Az elõadás címe: 

MIÉRT MODERN MA IS
GRÓF KLEBELSBERG KUNO?

A rendezvényen szavalattal, néptánccal és népdalokkal közremûködnek a
Gödi Huzella Tivadar Általános Iskola, a Németh László Általános Iskola és a
budapesti Bajza József Általános Iskola diákjai, valamint Lengyel György és
Medgyes Béláné.
Az elõadás után kedves vendégeinket hívjuk és várjuk egy kötetlen beszél-
getésre, teázásra.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!



A GSE labdarúgó szakosztá-
lya közel 100 igazolt játékos-
sal vesz részt a különbözõ
korosztályos bajnokságokban
az U7-esektõl a felnõttekig.
Mohai Gábor szakosztályve-
zetõ tájékoztatta lapunkat.
- Az óvodás gyermekeket
még csak a labdarúgás szere-
tetére neveljük. Az U10-es
korosztály a pozitív edzõi hoz-
záállásnak köszönhetõen egy-
re szebb eredményeket pro-
dukál. Az U13-as serdülõ 2-es
csapat építése kiválóan sike-
rült. Az utóbbi hetekben iga-
zi csapatszellem meglétérõl
tettek tanúbizonyságot. Az
U19-es ifik korcsoportjá-

ban rosszul értelmeztük a túl-
koros játékosokra vonatkozó
szabályt, így 12 büntetõpont-
tal sújtott a szövetség. Ennek
ellenére a 2. helyen állunk,
egy ponttal lemaradva, de
100%-os teljesítménnyel és
163 lõtt góllal. Felnõtt csapa-
tunk teljesítménye érthetet-
len: A tabella utolsó helyezett-
jétõl kikaptunk, ugyanakkor
az elsõ helyezettel döntetlent
játszottunk. Amennyiben fe-
gyelmezetten játszunk, jó tel-
jesítményt tudunk nyújtani.
Anyagi helyzetünk nem ró-
zsás, drasztikus változásra lesz
szükség az „életben maradás-
hoz” – mondta Mohai Gábor. 
Pató Gábor utánpótlás-veze-
tõ hozzátette: A serdülõ 1-es
korcsoportú U16-osok három
mérkõzés után három gyõze-
lemmel, 17 lõtt góllal bajnok-
esélyesként a második helyen
várják a folytatást. 
A Ferencvárossal való megál-
lapodás eredményeként több
korosztály is járt az Üllõi úti
mûfüves pályán a közelmúlt-
ban. Az együttmûködés aktu-
alitásairól a közeljövõben
hosszabban is beszámolunk. 

V. F. 
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Húsvét alkalmával egész
napos röplabda-tornát ren-
deztek az utánpótlás-korosz-
tály számára. A gödieket a
GDSE és a Tar Bertalan vezet-
te Huzella-gárda képviselte. A
részletekrõl a GDSE edzõjét,
Oláhné Szûcs Katalint kérdez-
tem.

- A Huzella Tivadar Általá-
nos Iskola és a GDSE Tánc és
Röplabda Szakosztálya közö-
sen rendezte a tavaszi tornát.
Reggel 9 órától a gyermek
korosztály mérte össze tudá-
sát 4 csapat részvételével. Dél-
után kezdõdtek a mini kor-
osztály küzdelmei. Ekkor 8
csapat lépett pályára. A tor-
nán a hazaiak mellett Duna-
keszi és Leányfalu együttesei

vettek részt. Közel 70 gödi
gyermek mérkõzött meg egy-
mással ezen a  rendezvényen.
A szünetben Dézsy Yvett és
Harkai Anett tanítványai lát-
ványos táncmûsorral szóra-
koztatták a megjelenteket –
számolt be az edzõ. 

Eredmények:
Gyermek korosztály (1995. ja-
nuár 1. után születettek):
1. Dunakeszi 2. DKSE (Leány-
falu) 3. GDSE, 4. Huzella. 
Mini korosztály (1997. január
1. után születettek):
1. GDSE „A” 2. Dunakeszi „A”
3. Huzella „A” 4. GDSE „B” 5.
Huzella „B” 6. Dunakeszi „B”
7. GDSE „C” 8. GDSE „D”

V. F. 

Röplabda:
Húsvéti tornát 
rendeztek a Huzellában

Labdarúgás:
Az U16 és az U19 is dobogós
helyen várja a bajnoki folytatást 

Gödön egyre népszerûbbek a sza-
badidõsportok.  Az igény ezek iránt a
programok iránt egyre nõ. Mi sem mu-
tatja ezt jobban, mint hogy márciusban
a szervezõk munkája nyomán két alka-
lommal is zsúfolásig megtelt a Balázso-
vits Sportcsarnok. Az események szer-
vezésében jelentõs szerepet vállal a Gö-
di Sirály Közhasznú Egyesület.

Az Arany Pertli kispályás labdarúgó-
torna a 32 éven felüli „öregfiúkat” cé-
lozta meg. Az 5+1 fõs amatõr csapa-
tok derbijén a 2-szer 12 perces meccsek
után végül a Barátaim SC gyõzött a Lev-
erpool és a Dream Car elõtt. A vándor-
díj ezúttal nem egy gravírozott serleg
volt, hanem Hegedûs Erzsébet gödi
mûvész üvegalkotása, mely magában
foglalt egy aranyszínû pertlivel ellátott
félbevágott teremcipõt. 

Negyedik alkalommal hirdetették
meg a „RöplabdaMix Éjszakai Kupa
Amatõröknek” elnevezésû tornát –

népszerû nevén a RÉKA-4-et. Mint Rataj
András elmondta, a tömegsport-igényt
a röplabdatornára jelentkezõk nagy
száma is mutatja. 17 csapat nevezését
tudták elfogadni. Ez a 6 fõs együttesek
esetében, cserék nélkül is több mint
100 játékost jelent. Sajnos néhány je-
lentkezõt már nem lehetett befogadni
a magas létszám miatt. A rendezvény-
sorozat sajátossága, hogy a Németh
László iskola tornatermében is játsza-
nak a csapatok, így mindenki elég idõt
tölthet a pályán. Minden csapat leg-
alább 5 mérkõzést játszhatott.  Több
mint 20 díjat osztottak ki. - A szervezés-
ben és a gödi szabadidõsport-élet-
ben kiemelkedõ aktivitásáért köszöne-
tet mondok Kadocsa Annának, Somk-
ereki Editnek, Dombi Ritának, Érdi-
Krausz Zsuzsának, Oláhné Szûcs Kata-
linnak és Ráczki Mariannak - tette hoz-
zá a fõszervezõ.   

A gödi röplabdázás és a rendezvény

népszerûségérõl a családjával együtt
rendszeresen résztvevõ – ezúttal cso-

portjában legjobban játszó – Varga La-
jos nyilatkozott: „Nagyon profin ment a
szervezés!  Nem is vettük észre, hogy
vannak, akiknek ezt meg kellett szervez-
ni. Még emlékszem, amikor pár évvel
ezelõtt néhányan elkezdtünk esténként
játszani. Nem volt se RÉKA, se OKTOPA,
se gödi röplabda, csak néhány lelkes
amatõr, és mellettük néhányan, akik szí-
vesen segítettek nekik megtanulni job-
ban játszani. Mostanra meg kinõttük
egy ilyen kupán a csarnokot.” 

A viadalt végül a Rutin együttese
nyerte. Mivel zsinórban harmadszor
nyerték a tornát, a vándorkupát végleg
megtarthatják. A RÉKA-sorozatok ki-
emelkedõ csapata a Bóka családra
épül, akik a torna esélyeseiként léptek
pályára. Második a DreamTeam, har-
madik a Vegyesfelvágott lett. 

Vasvári Ferenc

Szabadidõsport:

Arany Pertli után RÉKA – teltház a Balázsovitsban

A GDSE taglétszáma napról-napra növekszik
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Szokatlan matematikai
mûveletre kértem a Belépés
Családostul programsorozat
szervezõit. Kiszámolták, a ta-
vaszi, Dunakanyarban tett
kerékpártúra 120 résztvevõje
összesen 5 ezer kilométert te-
kert.

Az április 17-i program
résztvevõi három táv közül
választhattak a gödi rajt után:
Volt, aki Vácig, esetleg Verõ-
céig, a bevállalósabbak pedig
akár Nagymarosig tekerhet-
tek. A 120 fõs létszámból és a
megtett kilométer-mennyi-
ségbõl lehetett elvégezni e
különös számítást.

Gödre visszaérve ebéd várta
a kétkerekûn túrázókat a Szé-
chenyi Csárdánál. Majd a ki-
csik a Dunakaland alkalmi kö-
télpályáján próbálhatták ki
magukat, a nagyobbak brin-
gás ügyességi versenyen mér-
kõzhettek meg. A terület pe-
dig alkalmas volt egy kis brin-
gatesztre is a kiállított
Schwinn-Csepel kerékpárok-
nak köszönhetõen.

A Belépés Családostul moz-
galom június 4-6. között a
Gödi Fesztivál és a Fétis Cross-
futás alkalmával várja a spor-
tolni vágyó családokat.

V. F.

Bringatúra:

120-an közel 
5000 km-t tekertek!

Április 18-án Szigetszent-
miklóson rendezték meg a
Pest megyei I/A csapatbajnok-
ság utolsó fordulóját. Csapa-
tunk itt 5:0-ra nyert. Sajnos a
jó eredmény késõn jött, és
csak az 5. helyre volt elég. A
bajnokságot Szigetszentmár-
ton nyerte 28 ponttal.

Az I. osztályban és a Szuper
csoportban az utolsó fordulót
május 9-én tartják.

Május 22-24-én lesz a II. id.
Fülöp József FIDE sakkverseny
Dunakeszin. Aki FIDE élõpon-
tot szeretne szerezni vagy azt
gyarapítani, feltétlenül hasz-
nálja ki ezt a közeli versenyzé-
si lehetõséget! 

A Gödi SE sakkcsapatában
szeretettel várjuk minden
sakk iránt érdeklõdõ gyerek és
felnõtt játékos jelentkezését a
honlapon található email cí-

men. Ugyanitt  jelentkezhet-
nek azok, akik sakkoktatáson
szeretnének részt venni. 

Lehetõségeink szerint a
2010-2011-es bajnokságban
az I. osztályban szeretnénk
játszani. Ehhez vélhetõen a
csapatot bõvíteni és erõsíteni
kell. Az érdeklõdõk figyelmé-
be ajánlom, hogy figyeljék a
honlapot, ahová az aktuális
információkat idõben felte-
szem.

Május 15-én tartjuk a Duna
csárdában a sakk-ulti-snapsz-
er csapatverseny elsõ forduló-
ját.  A versennyel valamint
egyéb részletekkel kapcsolat-
ban információk a
www.sakkbill.fw.hu honla-
pon olvashatók. Itt többet
közt a versenykiírás is megta-
lálható.

Dávid Béla

Gödi SE sakkhírek

A Gödi SE asztaliteniszezõi
a Pest megyei 1. osztályú baj-
nokságban 15 fordulóval a
hátuk mögött sem találtak le-
gyõzõre. Minden alkalommal
megszerezték a két pontot, az
együttes 100%-os teljesít-
ménnyel vezeti a tabellát. A
második helyen álló rivális
négy ponttal van leszakadva
tõlük.

- Gödöllõ ellen vívtuk a ta-
vaszi fordulók eddigi legnehe-
zebb, legszínvonalasabb ösz-
szecsapását. Sok gödi szurko-
ló eljött biztatni bennünket. A
vártnál könnyebben szerez-
tük meg a gyõzelmet. 5-3-ra
az ellenfél vezetett. Ott sike-
rült megtörni a hazaiakat,
akik ezzel a vereséggel a má-
sodik helyrõl a harmadikra
szorultak. Három fordulóval a
befejezés elõtt az elsõ helyet
valószínûleg már nem vehetik
el a sikercsapattól. A két ellen-
fél legyõzése kötelezõ feladat.
Az utolsó forduló még tarto-
gat egy kis izgalmat, mert a
jelenlegi második helyen álló
Zsámbék látogat el hozzánk,

és okozhat meglepetést. A já-
tékra május 30-án 10 órától
kerül sor a Németh László is-
kolában. Várjuk a szurkoló-
kat! Természetesen mi min-
dent elkövetünk a szép befe-
jezés érdekében - foglalta ösz-
sze az eseményeket Gulyás
Miklós edzõ.

Eredmények:
(E: egyéni, P: páros)
Göd – Boldog 16:2
E.: Felker Z. 4, Ujvári T. 4, ifj.
Gulyás M. 3, Rovó P. 3.
P.: Felker - Ujvári 1, ifj. Gulyás
- Rovó 1.
Gödöllõ – Göd 6:12
E.: Rovó P. 4 (a mezõny leg-
eredményesebb játékosa),
Felker Z. 3, (elsõ vereségét
szenvedte el), Ujvári T. 3, ifj.
Gulyás M. 2.
P.: 0.
Göd - Százhalombatta: 16:2
E.: Felker 4, Ujvári 4, Nagy L. 3,
Rovó 3.
P.: Felker - Ujvári 1, Nagy - Ro-
vó 1.

V. F.

Asztalitenisz:

A csapat továbbra is
megállíthatatlan!

Gyõzelmet gyõzelemre halmoznak
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Mint ismeretes 2010 áprilisában
új bérlõ üzemelteti az alsógödi stran-
don található Széchenyi Csárdát. Az
önkormányzat szeretné, ha a Széche-
nyi Csárda az alsógödiek kedvelt ki-
kapcsolódási helye lenne végre.
Ezért anyagi áldozatokra is képes
volt. Saját pénzen teljes tetõborítás-
cserét végzett el. 

Az új bérlõ, Medvey Zsolt, aki
kétlaki életet él - tavasztól késõ õszig
Gödön tartózkodik – úgy gondolta,
hogy társával, Kiss Gáborral megbir-
kózik ezzel az új kihívással. Mind-
ketten elkötelezett vendéglátók. Az
önkormányzati engedély átvétele

után a Csárda belsõ terét teljesen át-
alakították. Mindketten vallják, hogy
ugyan a kiváló konyha minõsít egy
éttermet és szórakozóhelyet, de a
hely kialakítása is legalább annyira
fontos számukra. A belsõ tér pub jel-
legû, a téli üzemelésre is felkészül-
tek. A teraszon teljes bútorcserére
került sor. Családias légkör várja a
vendégeket. Ezt bizonyítja a bejárat
mellett kialakított homokozó, mely-
ben a gyerekek nyugodtan és bizton-
ságos keretek között játszhatnak.

Májusban indul a grillterasz is
önkiszolgáló rendszerrel. És ami
fontos, hogy az árakat messze a piaci

ár alatt határozták meg. Egy példa:
rostonsült pisztráng körettel, mandulás
rizzsel 1590.- Ft! Csaknem minden
étel körettel együtt hasonló áron
rendelhetõ! A hagyományos magyar
konyhamûvészet minden ízletes éte-
lét is tartalmazza az étlap!

Minden hónap utolsó péntek es-
téjén tartják meg a Széchenyi Csár-
dában forgalmazott borok borkos-
tolóját, emellett havonta egy rendez-
vény várja a táncolni és szórakozni
vágyókat.

Új arculat, új étlap, kulturált ki-
szolgálás, családias jelleg! Ez jellemzi
az új Széchenyi Csárdát! (x)

Megújult a Széchenyi Csárda
az alsói strandon

Asztalfoglalás: 06 27 336 991 • Nyitva tartás: 10.00 – 24.00 minden nap!

Új porta fogadja 
a vendégeket

Lélegzetelállító kilátás 
a zárt teraszról

A terasz 
új bútorokkal várA belsõ tér pub jellegû lett

A gyerekekre is gondoltak
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• Ingyenes a cipõ javítás (1
pár) v. ruhatisztítás (1 db) v.
mosás-vasalés (1kg) ha szõ-
nyegeit nálam tisztítatja (min.
10 m2-tõl) 1290,- Ft/m2 árért.
Ingyenes házhozszállítással
Göd-Vác-Dunakeszi térségé-
ben. Göd, Kincsem Park, nyit-
va: H-P.: 7.45-16.45-ig, Szom-
bat ügyeleti tel. Tel.: 06-30-
296-1771.

• Parkettás vállal hagyomá-
nyos-, szalag-, laminált padló-
lerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást. Tel.: 06-70-505-1177

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

• Szobafestés, mázolás, ta-
pétázás, belsõ dekorációs

munkák, gipszkarton falak és
álmenyezetek építése, stb. Tel.:
06-30-386-4456

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

• Magyarország legnagyobb
társkeresõjében biztosan meg-
találja párját! Cronos IRODA
Vácon, Dunakeszi. Tel.: 06-20-
566-5047 - 14 óra után.
www.gyermekoldal.hu.

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

• SEGÍTHETEK? Vasalást vál-
lalok Göd területén. Tel.: 06-
20-357-5200

Apróhirdetések Házhoz megy!
Fodrász-

gyógypedikûrös
Takarítás,

ablaktisztítás,
bevásárlás,

személyszállítás!
06-70-269-8446

Ildikó

Hibaigazítás!
Elõzõ lapszámunkban hibásan kelent

meg a 

GUMICENTRUM
hirdetése.

A cím helyesen: 
2131 Göd, Nemeskéry u. 33.

Tel.: 27-532-310, 06-70-771-0682
Elnézést kérünk a hibáért!

A SZÉKELYKAPU ABC
ÁTKÖLTÖZÖTT

Felsõgödön a Bozóki Gyula térre!

MAGYAR ÁRUK
Méz • Tejtermékek • Liszt • Nápolyi, stb.

Nyitva: H-P.: 6-20-ig, 
Szo-V.: 7-18-ig



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

Fantasztikus nyári progra-
mokkal várja vendégeit a
Duna Csárda. A nyitány
visszakanyarodik a Duna

Csárda elsõ éveihez. Mint
Sárközi Károly és Marika
tulajdonosok elmondták, a
gyerekek a csárda alapításá-
tól kezdve a csár da hétköz-
napjait színesítik. Éppen
ezért tavaly átadták az Euró-
pai Unió szabványai szerint
készült játszóteret, idén a
május 1.-i nyitányon is õk
állnak majd a középpontban.

- Egy új aktivitást készí-
tettünk a gyerekeknek – mu-
tat a 30 méter hosszú moli-
nóra Marika.

– Csárdánk alapgondolata
szerint családias, itt minden-
ki megtalálja a számára leg-
megfelelõbb aktivitást. Most
a nyitó nap délelõttjén ezen
a nagy molinón számos fel-
adatot oldhattak meg a gye-
rekek. Az átadás is ünnepé-

lyes keretek között zajlott le,
hiszen a város vezetése is
képviseltette magát. Úgy lá-
tom, a városnak is fontos
mindaz, ami itt történik. A
Dunakanyar minden pontjá-
ról érkeznek vendégeink,
jóllakottan és szomjúságu-
kat oltva mennek tovább.

- Sokan emlékeznek még
talán a Dreher Szimpatiku-
sok Klubjára – veszi át a
szót Károly. – Pár éven ke-
resztül szüneteltettük a klu-
bot, de most újra elindítjuk.
Hányan felemlegették ne-
künk a sörgyári capriccio tú-
ránkat és kérdezték, miért
nem folytatjuk. Nagy örö-
möt jelent, hogy új progra-
mot alakíthatunk ki klubtag-
jainknak. Ugyancsak a
Dreheren keresztül óriási
megtiszteltetés érte a Duna
Csárdát. A Dreher az ország
legjobb 30 Dreher sörözõjét
meghívta egy országos pó-

kerversenyre – mutatja a tu-
lajdonos büszkén a meghí-
vót.

- Mindemellett a mára
már megszokott rendezvé-
nyeink színesítik a Csárda
hétköznapjait. Idén az ope-
rett és a magyar nóta szélesí-
ti a programot. A nyár min-
den hónapjában rendezünk
egy sztárvasárnapot. Ezen a
napon a lehetõ legtöbbet tu-
dunk meg az illetõ híresség-
rõl. A nap célja a személyes
találkozás, hogy testközel-

bõl lássunk egy olyan em-
bert, aki már valamit elért az
életében.

A Duna Csárda ahogy ed-
dig is, mindenkit szeretettel
vár az idei fergeteges sze-
zonra.                            (X)

Duna Csárda:

A megszokott minõségi színvonal

DUNA CSÁRDA
2132 Göd, Jósika u. 16. • Telefon: (+36) 27-332-175 Asztalfoglalás: (+36) 20-9888-129
E-mail: info@dunacsarda.hu • Honlap: www.dunacsarda.hu

Sárközi Károly tulajdonos

A zenés buli 
elmaradhatatlan

A tavaly épült 
új játszótér

Szokványos kép,
teltház

Az új 30 méteres 
aktivitás a háttérben



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

Posztos-Electric Kft.
Vállalunk teljeskörû 

villanyszerelést,
hibaelhárítást,
karbantartást.

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