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Dunakeszi kertvárosi részén eladó 300 m2-es telekrésszel, 
azonnal költözhető teljesen felújított 80 m2-es 3 szoba + 
amerikai konyhás nappalis családi ház. Új tetőszerkezet, 
burkolatok, fürdőszoba, szigetelés. Melléképület: szoba, 

konyha, fürdőszoba. Kocsi beállási lehetőség.
Irányár: 25,8 M Ft. • 06-70-361-2104  

Dunakeszi kertvárosi részén 527 m2 telken épült 57m2 1+1 
szobás családi ház Eladó. Az ingatlan csendes aszfaltozott 
utcában található a közelében minden fontos intézmény isko-
la, óvoda, orvos, bevásárlási lehetőség, busz 3-4 perc, vonat 
8-10 percre. Alacsony rezsi költség, az udvaron tároló helyiség. 

Kisebb fejújítással meleg családi fészekké alakítható. 
Irányár: 16.5 M Ft • 06-70 / 953-6932

Gödön csendes, kellemes utcában, de mégis központi 
helyen eladó 555 m2-es szép sarok telken 64 m2-es 2 
szoba+nappalis, 2009-ben felújított családi ház. Közelben 

iskola, óvoda, bevásárlási lehetőség, tömegközlekedés.
Irányár: 22,5 M Ft. • 06-70-361-2105

Eladó Felsőgödön Lakóparkban 750 m2-es parkosított telken, 
új építésű 210 m2 lakóterületű 4+1 félszobás+nappalis 
igényes anyagokból és burkolatokból készült, átlag feletti 
kivitelezésű családi ház. Vízforgató medence 3 x 6 x 1,5 m. 

Garázs 60 m2, erkély 60 m2, terasz 30 m2.
Parkosított kert, kerti grill.

Irányár: 51 M Ft. • 06-70-361-2107

Göd-Nevelekben eladó 335 m2 telekrésszel, új építésű 139 m2 
lakóterületű ikerház egyik fele. A földszinten található egy 
nappali, 2 szoba, fürdőszoba, WC, konyha-étkező, kamra. Az 
emeleten 2 nagy szoba, fürdő, WC, közlekedő van kialakítva. 

Terasz 17,76 m2.
Irányár: 27 M Ft. • 06-70-361-2107

Eladó Nagytarcsán 1840 m2-es telken, ÚJ ÉPÍTÉSŰ, 4 la-
kásos, 98 m2-es 1 szobás+2 félszobás+nappalis sorházi 

lakások, 23 m2-es garázzsal, légkondícionálóval.
A lakásokhoz önálló telekrész tartozik.

Középső lakások: 21,5 M Ft/db. Szélső lakás: 23 M Ft.
Érdeklődni: 06-70-361-2101

Eladó Felsőgödön, csendes, nyugodt környéken 776 m2-es 
telken egy 97 m2 lakóterű, 1+2 félszobás, tetőteres, gázcir-
kó fűtésű családi ház garázzsal és pincével. A kertben sok a 
zöld, gyümölcsfák és örökzöldek veszik körül az épületet. 

Irányár: 16,5 M Ft • 06-70-633-7458

Nyugalom és harmónia, ez vár Önre!!! Dunakeszi kertvárosi 
részén új építésű 3 lakásos sorházban 102 m2 lakóterületű 
lakások eladók, 4 szoba, + nappali, konyha-étkező, 2 für-
dőszoba. A lakásokhoz saját kertrészlet és fedett gépkocsi 

beálló tartozik a bejárati rész viacolorral burkolva.
Irányár: Középső lakás 25,8 M Ft, Szélső lakás: 28,5 M Ft. 

06-70-361-2101

E g yE d i  b ú to r k é s z í t é s !
Ingyenes helyszíni felmérés, tervezés.

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

somfai Péter
Telefon: 06-20-974-3116

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!
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Nyár van. Állítólag. Sok helyen látjuk, „azért a víz az úr”. 
Mennyi szenvedés, keserűség és sírás! Emberek százai 
váltak földönfutóvá. Gödön a sok probléma ellenére 
szerencsére nem omlottak össze házak. Egy önkor-
mányzati vezető mondta: 1971 óta nem volt víz a pincé-
jében, most egy méteres a víz. Sokan hasonlókat éltek 

át. Mindennapos látvány, ahogy egy slágot – ahogy az apósom mondaná – a 
pincéből az utca árkába vezetnek ki, majd szivattyú segítségével szívják a vizet 
az árokba. Már ha van árok. Mert jó gödi szokás szerint rengeteget betemet-
tek ezek közül. Emiatt került bajba számos ingatlan a felsőgödi Duna-parton, 
mert aki nem temette be a háza előtti árkot, az összegyűjtötte az összes vizet 
a környékről. Aki pedig betemette a háza előtti árkot, az nagyon felelőtlenül 
járt el. 

Jó lenne, ha az önkormányzat kötelezné az így eljárókat a törvénytelenség 
megszüntetésére. Ha határidőig az illető nem tesz semmit, komoly bírságot 
akasszanak a nyakába! Mi járólappal láttuk el a házunk előtti autóbeállót. Alat-
ta egy nagy műanyag cső fut, nem szakítva meg az árokrendszert. A lakók ál-
talában az autóbeálló miatt töltik fel a ház előtti területet. Egy ilyen műanyag 
cső költsége nem hasonlítható ahhoz a kárhoz, melyet annak hiánya okoz.

Fontos lenne, ha egymásért legalább ennyit meg tudnánk tenni. Vagy el-
indulna egy városi munkagép – ha máshogy nem megy –, és végigárkolná 
az utcákat. Nálunk a Vasút utcánál minden víz lefolyik, mert úgy készíttette 
az önkormányzat. Az Árpád utca és a Lenkei utca közötti telekhatárokon már 
a múlt század elején egy teljesen kiépített árokrendszer védte az ingatlano-
kat. Ma ennek többségét betemették. Nincs min csodálkoznunk, hogy az esős 
időszakban mindenki a gyomrához kap idegességében. Nem kellene, hogy a 
víz legyen az úr. Csak egymásra kellene egy kicsit jobban figyelnünk. Illúzió? 
Remélem, nem az.

Salamon Tamás főszerkesztő

Fétis Cross / 19. oldal Művészetoktatás / 15. oldal
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A választási ciklus végéhez köze-
ledve megkértük Markó József pol-
gármestert, hogy néhány gondolat-
ban foglalja össze az elmúlt négy év 
eseményeit, mivel volt elégedett, 
mi az, amin még javítani szeretne, 
ha a következő ciklusban a polgá-
rok felhatalmazását újra ő kapná.

Lassan négy éve, hogy átvette a pol-
gármesteri tisztséget. Érték-e meg-
lepetések, vagy minden úgy történt, 
ahogy és amire számított?

1994-től vagyok a jelenlegi 7-es 
egyéni körzetben képviselő. 1982-től 
2006-ig a TESZ igazgatója voltam. Jól 
ismertem a várost már akkor is, ami-
kor polgármesterré választottak.  Kü-
lönösebb meglepetésben nem volt 
részem, bár voltak területek, ahol na-
gyobb motiváltságra és szervezett-
ségre számítottam.

Melyek azok a nehézségek, amelyek 
leginkább nehezítették munkáját?

Az átvételkor a pénzügyi helyzet kri-
tikus volt, a kötvény kibocsátásával 
kiváltottuk a rossz 
hiteleket, ter-
vezhetővé és 
kezelhetővé 
tettük a gaz-
dálkodást. A 
város pénzügyi 

helyzete jelenleg is feszített, továb-
bi ésszerűsítésekre lesz szükség az 
egyensúly fenntartásához.

Mire büszke az elmúlt négy év so-
rán?

Minden döntésünkben a polgárok ér-
dekeit vettük figyelembe. Aki nyitott 
szemmel jár Gödön, láthatja, hogy 
számos dolgot megcsináltunk, töre-
kedtünk a mindennapi élet kényel-
mét, biztonságát segíteni.

Melyek azok a törekvések, melyeket 
a négy évvel ezelőtti programjából 
nem tudott megvalósítani?

A többségét elértük, amit még nem, 
az pedig folyamatban van. Nem si-
került eddig a gyógyvíz és ásványvíz 
értékesítése, még folyik a hatóságok 
általi engedélyezési eljárás. Nem volt 
mód pályázati lehetőség híján az 
úszómedence megépítésére, az ígért 
ülőmedence azonban idén év végére 
elkészül.

Hol lát még komoly előrelépési lehe-
tőséget az önkormányzat munkájá-
ban?

Elkerülhetetlen a költségek csökken-
tése. Az új választási törvény szerint 
kevesebb lesz a képviselők száma. Az 

eddigi 7 bizottság helyett 4-et lesz 
majd célszerű létrehozni. A teljes 

működési területen át kell vizsgálni 
a kiadásokat. A következő néhány 

évben a kötvény törlesztési 
terhe fokozottan jelent-

kezik, ezt kezelnünk 
kell. Lassan beérnek 
majd a víz hasznosí-

tására tett lépések 
is. Eddig is sokat 
és eredményesen 
dolgoztunk a pá-
lyázatokkal, az új 
kormány remél-
hetőleg az ed-
digieknél több 
esélyt ad. Fel-
tétlenül fontos 
a Polgármesteri 
Hivatal szerve-

zettségének javítása, hogy az építke-
zések, beruházások kivitelezőinek el-
lenőrzésére, a város üzemeltetésének 
napi gondjaira több erő maradjon. A 
szemléletformálására is szükség van, 
érezze minden városi alkalmazott 
magáénak ezt a várost, vegye észre, 
és lépjen, ha valami nincs rendjén. Ha 
lassan is, de ebben a kérdésben is si-
került haladnunk.

Mi az, amit másképp végezne, ha ma 
kapná meg ugyanazt a feladatot?

Az akkori helyzetben megtett lépések, 
felvállalt kompromisszumok szüksé-
gesek voltak. A városi ügyek részletes 
megismeréséhez, rendszerbe állításá-
hoz két-három év kellett még a két év-
tizedes helyi tapasztalat birtokában is. 
A mai ismeretekkel bizonyos személyi 
kérdésekben másképp döntöttem 
volna.

Mennyire támogatta a hivatal pol-
gármesteri munkájában?

   Interjú a polgármesterrel

Markó józsef: „A kertvárosi
célkitűzést tartani kell!”

Lévai Anikó dedikálja a könyvét

Romsics Ignácné kitüntetést kapMarkó józsef polgármester
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Nagyrészt erős támogatást kaptam. 
A Hivatal munkája sokat javult, dr. 
Szinay József jegyző úr mint a Hivatal 
vezetője, jó, közvetlen munkatárs-
nak  bizonyult. Az én alapvégzettsé-
gem villamosmérnök, az ebből eredő 
rendszerszemléletet a jegyző úr és a 
többi munkatárs kénytelen volt el-
fogadni, ugyanakkor én is próbálok 
alkalmazkodni a hivatali folyamatok 
lassúságához, amit államigazgatási 
másoddiplomám ellenére is nehezen 
viselek.

Milyennek látja Göd jövőjét, milyen 
várost szeretne látni?

A kertvárosi célkitűzést tartani 
kell. A város lakosságának növeke-
dését vissza kell fognunk, mivel az 
intézményrendszer telített. Az alap-
szolgáltatásokat Göd színvonalasan 
biztosítja, jelenleg az egészségügyi 
szakrendelések szervezésén dolgo-
zunk. A következő évek fő feladata 
az úthálózat további javítása, a bel-
vízelvezető rendszerek helyreállítása, 
fejlesztése. A strandfürdő fokozatos, 
a terület lehetőségeihez illeszkedő 
fejlesztése bevételi forrást is biztosít-
hat. A Duna-part további rendezése 
is fontos a jövőben. Göd civil közös-
sége formálódik, egyre aktívabb. Egy-
re többször hallom, hogy jó Gödön 
élni. Ehhez kell a város vezetésének a 
megfelelő feltételeket biztosítania.

Önt jelölte a helyi alapszer-
vezet Göd polgármester-je-
löltjének a következő ciklus-
ra. Ugyanazzal a csapattal 
indul, amellyel 4 évvel ez-
előtt, vagy lesz változás?

Megtörténtek a jelölések, 
melyeket majd a Fidesz or-
szágos választmánya végle-
gesít június végén. Az egyéni 
képviselőjelöltek a mostani 
képviselőkből álltak össze, 
kiegészülve Forró Gáborral. 
A jelenlegi képviselők közül 
nem indul Sellyei Noémi és 
Detre László.

Köszönöm a válaszokat, 
Polgármester Úr!

Aláírják a testvérvárosi szerződést

Török László fotóművésszelsvájci vendégekkel a budai várban

Kállai Borinak gratulál a polgármester GÖDI KÖRKÉP
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Lassan örökzöld témává 
válik az Oázis Lakópark 
helyzete.  Dr. Bognár Lász-
ló alpolgármester úrtól a 
Gödi Körkép olvasója, G. 
Pál helybeli lakos kérdezi: 
„Várható - e az  Oázis La-
kóparkban az utak aszfal-
tozása?” 

A beruházó Simex Hungá-
ria Kft a szerződésben a 
lakókkal szemben, a Ren-
dezési Tervben az önkor-
mányzattal szemben köte-
lezettséget vállalt a szilárd 
burkolatú utak elkészítésé-
re, továbbá az utak melletti 
közvilágítás létrehozására. 
Vállalta továbbá, hogy sa-
ját költségén közmű-csat-
lakozási lehetőséget (víz, 
gáz, elektromos földkábel) 
alakít ki. A cég felszámolása 
után ezen ígéretek behajtá-
sára sajnos nincs esély. 

Az Önkormányzat úgy 
döntött, hogy lakossági 
támogatással aszfaltbur-
kolattal látja el a Kereker-
dő utcát. Mikorra várható 
ez a felújítás?

Kivételesen a Kerekerdő ut-
ca önerős (nem pályázati) 
beruházásról döntött má-
jus 26-án Göd város kép-
viselő-testülete. A felújítás 
becsült költsége bruttó 39 
millió Ft, melynek fedeze-
tét a város FIDUCIA kötvé-
nye és a lakossági hozzájá-
rulás együttesen biztosítja. 
Az Öregfutó utcát a terület 

Interjú dr. Bognár László 
alpolgármesterrel    

Mi újság az Oázis 
Lakóparkban?
ingatlanfejlesztését végző 
cég fogja aszfaltozni. 

Milyen fejlesztések vár-
hatóak a közeljövőben? 
Megépítik-e a régóta várt 
új fedett „Fürdőházat” a 
gödi Termálfürdő terüle-
tén?

2010. év kiemelt fejleszté-
sei közé tartozik - az új óvo-
da és az alsógödi gyalogos 
átkelőhely mellett- a gödi 
termálfürdőnkben egy fe-
dett meleg vizű „Fürdőház” 
megépítése. A 82 négy-
zetméteres ülőmedencét 
kiegészíti egy 17 négyzet-
méteres „jakuzzi-medence” 
a mellé rendelt pihenővel. 
Várhatóan 2010. decem-
berében átadható lesz a 
1,10 méter vízmélységű 
ülőmedence.
 

Mikorra várható a terv-
be vett Oázis Lakópark 
egészségügyi rendelőjé-
nek és gyógyszertárának 
a kivitelezése? Hol lesznek 
ezek az intézmények?

A beruházó cég a felsőgö-
di rendelőt már elkészítet-
te, és műszaki átadása is 
megtörtént. A várossal kö-
tött szerződés értelmében 

meg kell kezdenie az Oázis 
Lakóparkban is az orvosi 
rendelő és gyógyszertár ki-
vitelezését, amely a tervek 
elfogadása után körülbelül 
ez év augusztusára tehető.
Az Oázis lakópark ABC-jével 
majdnem szemben - ahol a 
járda halad - lesz az egész-
ségház és a gyógyszertár.
 

Alpolgármester úr, elég 
sokáig tartott, amíg el-
vitték a gyakorlópályáról 
a konténereket, az Oázis 
lakópark bejáratánál hal-
mozódó óriási mennyisé-
gű sittet.  Miért ilyen lassú 
az intézkedés?

A telkek tulajdonosait több-
ször kellett felszólítanunk, 
hogy rendezzék a területü-
ket, és csak ezt követően in-
tézkedhettünk önkormány-
zati hatáskörben, ez  sok 
időbe telt. 
Kovacsik Tamás, a Városfej-
lesztési Bizottság elnöke 
tájékoztatása szerint a lakó-
park bejáratánál - ahonnan 
a sittet már elszállítottuk - 
az önkormányzat játszótér, 
sport és szabadidős foglal-
kozásokhoz területet, vala-
mint játszótéri eszközökre 
1 millió forintot biztosít.

Nagyon kevés a Lakó-
parkban az ellátó és ki-
szolgáló egységek száma. 
Mit tudnak tenni azért, 
hogy az itt lakók ellátása 
javuljon?

Két éve a nógrádi CBA ve-
zetője kereste meg a várost 
fejlesztési lehetőséggel. Ek-
kor  mutattam be az Oázis 
Lakóparkot azért, hogy élel-
miszer-áruházat építsenek 
a lakóparkban. Akkor még 
nem tartotta kifizetődőnek 
az ottani fejlesztést, így a 
Pesti úton lévő „Zöldfa” ét-
terem helyére épült a CBA. 
Mostanra azonban ígéretet 
tett, hogy megnyitnak egy 
CBA üzletet. Minden olyan 
ellátó vállalkozást támogat 
a városvezetés a Lakópark-
ban, amelyek a lakók kom-
fortérzetét javíthatják.

Tud-e segíteni a rászoru-
lók adósságkezelésében 
a város önkormányzata?

Igen, minden jogi támoga-
tást biztosít. A Lakópark-
ban különösen magas a 
lakáshitelt felvevők száma. 
Az adósságkezelési és jel-
zálog-tartozási ügyekben a 
rászorultak bátran keressék 
fel a Családsegítő Szolgála-
tot (2132 Göd, Ady Endre út 
6. Tel: 27/532-165). A nehéz 
anyagi helyzetbe kerülők 
keressenek meg személye-
sen, vagy a 27/530-030 (hu-
mán alpolgármester iroda) 
telefonszámon!

Lassan beépül az Oázis lakópark

GÖDI KÖRKÉP
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Június 4-én a Polgármesteri Hivatal 
tanácstermében Markó József pol-
gármester irányításával, 11 fő részvé-
telével megalakult az árvízvédelem 
szervezésével megbízott munkacsa-
pat. Felelős vezetéssel engem mint a 
Településellátó Szervezet igazgatóját 
bíztak meg. 

Három helyen kezdtük el a védeke-
zés megszervezését:

- a  felsőgödi Duna-gát vonalában
- az alsógödi strandnál
- a Szakáts-kerti tó gátjánál.
Ehhez a feladathoz 92 m3 homokot, 

6000 zsákot és 12 tekercs fóliát hasz-
náltunk fel. 

Az ideiglenes gát szivárgásait, vala-
mint a buzgárokból feltörő víz meny-
nyiségét 15 db szivattyú bevetésével 
csökkentettük. 

Szombat késő délutánig a védeke-
zés legnagyobb részben az előre jel-
zett vízállásnak megfelelően megtör-

Göd Városi Polgárőrség gyűj-
tést szervezett az árvízkárosul-
tak részére. Egyesületünknek az 
önzetlen vállalkozók és lakosok 
segítségével sikerült ruhákat, 
tartós élelmiszereket, ágytaka-
rókat, párnákat, matracokat ös-
szegyűjteni.

Első szállítmányunkat a mis-
kolci Vöröskereszt és Edelény la-
kosainak részére adtuk át június 
második hétvégéjén. Útközben 

tént. Szombat 18 órától harmadfokú 
minősítést kapott az árvíz, ezért a fel-
sőgödi gátszakaszon (ahol a lakóhá-
zak is veszélyeztetve voltak) az állami 

Árvízvédelmi jelentés

szervezetek vették át az irányítást. Ez 
az árvíz nem érte el a 2006-os szintet, 
és a Duna gyorsan visszahúzódott a 
tetőzést követően, ezért jelentősebb 
károk nem keletkeztek. 

Az árvízvédelemmel kapcsolatos 
pontos költségeket csak a későbbiek 
során tudom ismertetni, tekintettel 
arra, hogy a helyreállítással kapcso-
latos munkálatokat a mai napig vé-
gezzük. 

Ezek a munkálatok: a homokzsá-
kok elszállítása, az árvíz által érintett 
területek tisztítása, fertőtlenítése, 
valamint az okozott károk helyre ál-
lítása. 

A gát megtámasztására, rendel-
kezésre állt 30.000 zsák és az ehhez 
szükséges homok (állami szervezés-
ben) felhasználására nem került sor, 
a gát nem volt veszélyben. Kellemet-
lenül érinthette a Pesti út 107-111. 
közötti szakaszon az ott lakókat az 
Ilka patak vízszintjének megemelke-
dése miatti gátszivárgás. Folyamatos 
ellenőrzéssel valamint az Ilka patak 
vízszintjének csökkentésével sikerült 
elérni, hogy az ottani lakóházakat kár 
ne érje, csak a kocsibejárók és a ker-
tek bizonyos része ázott el. 

Az árvízvédelmi munkákban jelen-
tős segítséget nyújtott a Gödi Sport-
egyesület kajak-kenu szakosztálya, a 
Gödi Horgászegyesület és az érintett 
lakosság nagy része, valamint sok 
magánvállalkozó, akik munkagép-
pel, billencsautókkal, szivattyúkkal 
segítették az elhárítási munkát.  Ezt a 
segítséget ezúton is szeretnénk meg-
köszönni.

Dr. Hetényi Tamás
igazgató

megrázó élmény volt az árvíz által 
sújtott térség látványa, ezért az ak-
ció folytatása mellett döntöttünk.

Egyesületünk még két szállít-
mányt tervez, folyamatosan érkez-
nek a felajánlások. Az árvízkáro-
sultak nevében ezúton köszönöm 
meg a vállalkozók és lakók segít-
ségét, és kérem, a továbbiakban 
is keressenek bennünket, hogy 
közösen segíthessünk a bajbaju-
tottakon!

Szeri Mihály 
elnök / Göd Városi Polgárőrség 

Polgárőrök akciója

30 cm elmaradás a  „csúcstól”

Kovacsik Tamás képviselő a gáton
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Várhatóan ez év október elején kerül 
sor a 2010. évi önkormányzati vá-
lasztásra. Néhány napja fogadta el az 
Országgyűlés a Helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek válasz-
tásáról szóló 2010. L.törvényt. 

A korábbi törvényben foglaltakhoz 
képest néhány jelentős változás tör-
tént. 

A jelenlegi 17 fős képviselő-testületi 
létszám 10 egyéni választókerületben 
megválasztott, illetve 7 fős kompen-
zációs listás képviselőkből alakult ki. 
Az őszi választások alkalmával 8 egyé-
ni választókerület mellett 3 fő listás 
képviselőt fogunk megválasztani, te-
hát a testület létszáma 17-ről 11 főre 
csökken. A polgármester választására 
változatlan formában kerül sor. 

F e l h í v á s !
Tájékoztatjuk a tisztelt lakossá-
got, hogy a Közép-magyarországi 
Regionális Hivatal Építésfelügye-
lete az elkövetkező időszakban 
fokozottan ellenőrizni fogja a fo-
lyamatban lévő építkezéseket. Az 
ellenőrzés folyamatos lesz, mivel 
az építésfelügyelők száma növe-
kedett, a városunkat két építésfel-
ügyelő ellenőrzi.

Az építésfelügyelők az építkezés 
helyszínén ellenőrzik az építési 
naplót, a megkötött szerződése-
ket, az építési munka szakszerű és 
tervszerű végzését, az anyagok mi-
nőségét, az építőanyagok megfele-
lőségi igazolásait, szükség esetén a 
kiviteli terveket. 

Felhívjuk a jogerős és végre-
hajtható engedéllyel rendelkezők 
figyelmét, hogy az építkezés meg-
kezdését a Közép-magyarországi 
Regionális Államigazgatási Hivatal 
Építésfelügyeletére (1052 Buda-
pest Városház u. 7.  Telefon: 06-1 
485-6800 honlap: www.kmrkh.hu) 
jelentsék be az Építéshatóság által 
a terve mellé elküldött bejelentő-
lapon. 

Dr. Szinay József jegyző

A Göd - Marignane testvérvárosi kap-
csolat, mely a kilencvenes évek elején 
indult, a második legrégebbi magyar-
francia testvérvárosi kapcsolat az or-
szágban – derült ki többek között a 
június elején megtartott testvérvárosi 
konferencián. A Francia Intézet prog-
ramjára 53 magyarországi, francia test-
vérvárosi kapcsolattal rendelkező te-
lepülésről érkeztek. Érdekesség, hogy 
például Szentendrének két francia 
testvérvárosa is van. A szomszédos or-
szágok közül Szlovákiában 4-5, Romá-
niában 250, Csehországban a magyar-
hoz hasonló 57 francia testvérvárosi 
kapcsolatot tartanak számon. 
  A konferencia tapasztalata szerint a 
magyar és a francia önkormányzati 
rendszer nagyon hasonló, habár ott 18 
ezer önkormányzat működik, de 85%-a 
ott is 5000 lélekszám alatti települése-
ken. Érdekes adat, hogy míg Magyaror-
szágon egy önkormányzatra átlagosan 
24 km2 jut, addig Franciaországban 
15,6 km2 – mindez átlagosan értendő. 
A korábban alpolgármesteri tisztsé-
get betöltő Georges Pons most mint 

jelentős változások 
a következő önkormányzati 
struktúrában

A jelenlegi választási rendszerben 
az alpolgármestert kizárólag a kép-
viselő-testület tagjai közül választ-
hatták, míg a jövőben lehetőség lesz 
úgynevezett külsős, azaz nem kép-
viselő alpolgármester választására. 
Igaz, az így megválasztott alpolgár-
mesternek szavazati joga nem lesz.

Jelentősen, mintegy harmadára 
csökken a képviselő-jelölt ajánlási 
időszaka, erre mindösszesen 9 nap áll 
rendelkezésre. 

A 8 újonnan kialakított választóke-
rületről, annak területi elosztásáról a 
következő számban tájékoztatom a 
Tisztelt Választópolgárokat. 

Dr. Szinay József jegyző,
a helyi Választási Iroda vezetője

Marignane idegenforgalmi hivatalá-
nak vezetője látogatott el hazánkba a 
konferencia idején, s tett a Gödi Ön-
kormányzatnál is hivatalos látogatást. 
A látogatás során közös ebéden, meg-
beszélésen vett részt a város vezetőivel 
– mondta el dr. Bognár László alpolgár-
mester. – A testvérvárosi kapcsolatok 
általában szakirányúak, mint pl. művé-
szeti, vagy vendéglátói, gasztronómiai 
jellegűek, s főleg a fiatalabb generáci-
ók profitálhatnak belőlük – tette hoz-
zá a beszámolóhoz Kovács László, aki 
lassan két évtizede látja el társadalmi 
tevékenységként a gödi testvérvárosi 

kapcsolatok ápolását, a vendégek ide-
genvezetését, s tolmácsként is nagy 
szolgálatot tesz mindkét félnek, s aki e 
cikk megjelenését is számos informáci-
óval segítette.       

             V. Pálfai Kinga

Testvérvárosi látogatás

Pons úr régi vendég Gödön



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

Önkormányzati hírek

Az avatás pillanata

Június 4-én délután fél ötkor 
megkondultak a harangok Gö-
dön. A Magyar Nemzeti Front 
szervezésében, a város veze-
tőivel összefogva  ünnepsé-
get tartottak, amelyen az első 
világháborút követő trianoni 
békediktátum gyalázatára em-
lékeztek a résztvevők. A fel-
sőgödi Kincsem Óvoda előtti 
részen körülbelül 150 gödi 
idézte fel a 90 éve tartó nemze-
ti tragédiánkat: Magyarország 
területének kétharmad részét 
idegen országok bitorolják, ott 
élő magyar testvéreink máig 
másodrendű polgárok saját 
szülőföldjükön. A megemlé-

kezés alkalmából Markó József 
polgármester úr félárbocra húzatta az újonnan fölállított Országzász-
lónkat, melyet első alkalommal 1934-ben avattak föl elődeink, elsőként 
a váci járásban ugyanezen a helyen, s  amit a kommunista diktatúra az 
ötvenes évek elején ledöntetett. Az új Országzászló alatt helyeztük el 
a trianoni emlékművet, melynek tetejét egy kőből kifaragott Szent Ko-
rona-másolat ékesíti. Az emlékmű felépítményén Papp-Váry Elemérné 
Hiszekegy c. versének első versszaka olvasható, a szemközti felületen a 
befejező sorral: „Hiszek Magyarország föltámadásában!” Alatta hazánk 
Kárpátokkal körülölelt területe, benne a megcsonkított ország körvo-
nalaival.  Az emlékművön olvasható  a haza bölcsének, Deák Ferencnek 
szállóigéje is: „Az vész el, amiről a nemzet végleg lemond!”

A trianoni emlékmű és az Országzászló fölavatása nem történhetett 
volna meg a gödiek segítő szándéka és munkája nélkül. Köszönöm 
mindazoknak, akik anyagilag támogatták a kezdeményezést, és előse-
gítették a megvalósítást. Külön köszönetemet és tiszteletemet fejezem 
ki azon gödieknek is, akik nevük elhallgatását kérve pénzadománnyal 
járultak hozzá az emlékmű felállításához.

Nevük fölsorolásával fejezem ki hálámat az adakozóknak és minden 
segítő résztvevőnek. 

Farkas Éva az MNF Gödi Szervezetének elnöke 
 

A z ADOMÁNyOzóK  NÉ vsOR A:
Magánszemélyek pénzadománya:

Balázsovits János 
Balkányi András 
Börzsönyi Imola
Börzsönyi Máté
Czakó József és Júlia
Czadró József és Györgyi
Detre László
Dr. Benedek Csaba és felesége
Dr. Megyeri Csaba
Dr. Pruzsinszky Sándor
Elekes Lajos
Fejes Pál
Galambos György
George Gemer (Gemmer György)
Kovács Gézáné

Bizottságok, civil szervezetek és pártok 
pénzadománya:

Gödi Keresztény Barátok Civil Szervezete
Keresztény Demokrata Néppárt
Környezetvédő Bizottság
Kulturális és Oktatási Bizottság

Rendezvények helyszínén gyűjtött pénz-
adomány:

József Attila Műv. Ház
Színházterem (volt BM üdülő)
Turul Madár Klub

A kivitelezők, akik a szép emlékművet 
és országzászlót megalkották:

Gödi Piarista Szakiskola 
Szente Gábor vezetésével
Czifra Tamás kőfaragó mester és oktató
Kens Kft.
A Sztanek Kft. 
Kovacsik Tamás
Lengyel György
Lukács Istvánné
Molnár Pál
Nagy Lajos Görgy
Sínai Attila
Szabó Árpád
Szabó László és felesége
Szabó Zsófia
Szegedi Sándor
Szűcs István
Takserer Sándor
Tóth Márton
Urbán István
Losonczy István
801. sz. Gödi Cserkészek
Magyar Nemzeti Front
Városépítő Bizottság
Városfejlesztési Civil Szervezet
Városi alpolgármesteri keret (Dr. Bognár László)
Városi Önkormányzat 

Munkával való hozzájárulás (térítés nélkül)
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Kens Kft. – Németh Sándor
Magyar Nemzeti Front
Új Magyar Gárda 

Külön köszönetemet és tiszteletemet fejezem 
ki azon gödieknek is, akik nevük elhallgatását 
kérve pénzadománnyal járultak hozzá az em-
lékmű létrehozásához.

Trianoni megemlékezés
Országzászló újraállítás Felsőgödön 

szabó zsófia köszönti a vendégeket
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Göd a budapesti agglomerációban 
fekvő település, így a legnagyobb 
veszély, hogy alvóvárossá válik, való-
di közösségi élet nélkül. Hogy ez nem 
következett be, az nem kis részben 
a civil szervezeteknek, szerveződé-
seknek köszönhető. Az élet minden 
területén helytállnak, és színesítik a 
város életét.

Együttműködésük közel 10 éves 
múltra tekint vissza. A kezdeti, igen 
viszontagságos időszak után, 2006 
őszén jelentős fordulat történt az 
önkormányzat és a civil szerveze-
tek kapcsolatában. Ekkor a város 
új vezetése felismerte, hogy a civil 
szervezetek az önkormányzatnak 
partnerei, nem ellenségei. A korábbi 
úgynevezett kijárós és szívességi ala-
pú támogatás megszűnt,  helyette az 
testület létrehozott egy civil alapot, 
amelynek a felosztására a helyi civil 
szervezetek képviseleti szervezete, a 
Gödi Civil Tanács tesz javaslatot. 

Az elmúlt években ez az alap 4,5 
millió forintra nőtt. A felosztás alap-

Június második hetében megkezdőd-
tek a templom tető-felújítási munká-
latai. A déli oldal felső részének szi-
getelőanyag-cseréje és a faszerkezet 
megerősítése, valamint az új héjazat 
VM zinc feltétele zajlik. A felújítás tel-
jes költsége 20 millió Ft. 2 millió Ft 
saját tőkével rendelkezünk. Beer Mik-
lós püspök úr lehetővé tette, hogy 
kamatmentes egyházi kölcsönt ve-
gyünk igénybe bankhitel helyett. 18 
millió Ft-ot tízéves futamidő alatt kell 

A katolikus templom  tetőcseréje – FeLhívÁs!

 A gödi civilekről
ja a szervezetek éves programja és 
költségvetése, amelyet a megelőző 
év végéig készítenek el, és amelyet 
benyújtanak a Polgármesteri Hiva-
talnak. Természetesen nem csak be-
jegyzett szervezetek folyamodhat-
nak támogatásért, hanem a városunk 
közösségéért feladatot vállaló klubok 
és közösségek is. 

Idén a civil kereten felül a polgár-
mesteri keretből műszaki eszközök 
beszerzésére további ötszázezer fo-
rintot kaptak a civilek. A filmek ve-
títésére is alkalmas kivetítő hálózat 
nélkül is használható, szabadtéri han-
gosító berendezés már a szervezetek 
rendelkezésére áll. Ezeket a beren-
dezéseket a József Attila Művelődési 
Háztól kölcsönözhetik díjmentesen a 
gödi szervezetek. 

Az önkormányzat és a civil szerve-
zetek együttműködése a teljes nyilvá-
nosság előtt zajlik. Minden fontos in-
formáció megtalálható az interneten. 

Göd Város Önkormányzatának ci-
vilekre vonatkozó támogatási eljá-

rásrendje a http://www.god.hu/ 
=> Tervezetek, szabályzatok, ta-
nulmányok. 

A támogatásokról készült össze-
foglaló a http://www.kozadat.god.
hu/ => önkormányzat => szerződé-
sek útvonalon található. 

A gödi civil tanács alapszabálya  
szintén elérhető az Interneten, a 
gödi civilek honlapján: http://www.
godiek.hu/Html/Orgs/civiltanacs/
CTalapszabaly2004.pdf

A civil szervezetek pedig – ismer-
ve a város nehéz anyagi helyzetét 
- önmérsékletet tanúsítanak, ezért 
az igényeknek csak a 90 százalékát 
tudjuk teljesíteni. Bízunk abban, 
hogy az elmúlt négy év lendülete, a 
jövőbeni együttműködés az új ön-
kormányzattal is folytatódik.

Berta Sándor
A Gödi Városfejlesztő 
és Szépítő Egyesület

és a Gödi Civil Tanács elnöke
E-mail: berta@beco.hu

visszafizetnünk. Ez havi 150 ezer Ft-os 
törlesztőrészletet jelent – azaz évi 1 
millió 800 ezer Ft-ot kell kifizetnünk. 
Kizárólag adományokból leszünk ké-
pesek ezt az összeget előteremteni. 
Ehhez kérjük a testvérek segítségét! 
Köszönjük az eddigi adományokat: 
a héten 90 ezer Ft gyűlt össze. A leg-
kisebb pénzadományt is szeretettel 
fogadjuk! Az adományozás formái:  
tetőjegy vásárlása a sekrestyében 
vagy a plébánián, készpénzfizetés a 
sekrestyében vagy a plébánián, egy-

házközségi sárga csekken való befi-
zetés, átutalás a 11742104-20020385 
Szent István Római Katolikus Plébá-
nia számlaszámon. Minden hónap 
első vasárnap perselyadományát erre 
a célra szeretnénk fordítani, s óriási 
segítséget jelentene nagylelkű ado-
mányozók felkutatása is. Bízunk a 
testvérek és minden jó szándékú em-
ber segítségében!- hirdette Marton 
Zsolt plébános atya június második 
vasárnapján.

V. Pálfai Kinga

Még tart a felújítás
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Hétszázról ezer főre emelkedett a rászorulók száma az utol-
só tartós élelmiszer segélycsomag szállítmány szétosztása 
óta – kezdte nyilatkozatát Mikó Éva, az Alapszolgáltatási 
Központ vezetője. – Szerencsére az Élelmiszerbanknál si-
került a nagyobb létszámra szerződést kötni. Fejenként 10 
kg tartós élelmiszer a felső limit, de az árvíz miatt most 
ennek a felét tudta nyújtani a központ. Minden háztartás-
ban segítséget jelent a lisztből, száraz tésztából, háztartá-
si kekszből, cukorból összeállított csomag. Egy nagycsa-
ládnál ez tetemes mennyiséget jelent, de az egyedül élő 

A mozgalom alakuló ülését 
a gödi rendőrőrs kezdemé-
nyezte, melyre 2010. június 
16-án került sor a Dunapart 
Nyaralóházak színháztermé-
ben. Nagy Attila őrsparancs-
nok elmondta, elsősorban 
a jó szomszédi kapcsolatok 
kiépítése, az egymásra, egy-
más értékeire való odafigye-
lés lehet a bűncselekmények 
elkövetőivel szemben az 
első visszafogó intézkedés. 
A rendezett környezetnek, 

az idegenekre ráköszönő-
kérdező szomszédságnak 
nagy visszatartó ereje van. 
A besurranásos, csalásokkal 
elkövetett bűnesetek áldo-
zatai általában a magányos, 
elővigyázatlan, hiszékeny 
polgárok köréből kerülnek 
ki. A rendőrőrs 11 körzetre 
osztotta a város területét, 
minden körzetnek van egy 
összekötője, akik a rendvé-
delmi szervekkel szoros, na-
pi kapcsolatban állnak. 

Élelmiszerbankos segélyszállítmány  
kisnyugdíjasoknak is komoly adomány. A közel 5000 kilo-
grammnyi élelmiszert két fordulóval hoztuk el a Csepel-
szigetről. A Dunapart Nyaralóházak irodájában a Család-
segítő munkatársai várták a szállítmányt. A lepakolásban 
és a kedvezményezettek kiértesítésében jelentős szerepet 
töltöttek be a közmunkások. Az idős, mozgásukban korlá-
tozott gondozottjainknak saját autónkon hordtuk ki a cso-
magokat, a többieknek négy nap áll rendelkezésre, hogy 
átvegyék az adományt.

V. Pálfai Kinga

szeM – szomszédok egyMásért Mozgalom
 A polgárok elsősorban 
hozzájuk fordulhatnak ész-
revételeikkel. A mozgalom 
önkéntes, nonprofit társu-
lás, amelybe a belépés sem 
tagsági díjjal, sem egyéb 
kötelezettséggel nem jár. 
A portákon feltüntetett kis 
figyelmeztető tábla – itt a 
szomszédok figyelnek - vi-
szont olyan erőt sugároz, 
mely visszatartó hatást 
gyakorol az alkalmi elköve-
tőkre.

F E l H í V Á s
Tekintettel az elmúlt időszak kiemelten csapadékos 
időjárására, az alábbi felhívással fordulunk a város 
lakosságához:

Kérjük, hogy minden ingatlantulajdonos, bérlő 
és használó az előtte lévő csapadékvíz-elvezető 
és szikkasztó árkok karbantartásában működjön 
közre. 
Figyelembe véve a hosszú távú időjárás előjelzé-
seket, fenti munkálatokra az élet-és vagyonbiz-
tonság megőrzése érdekében szükség van. 
Kérjük, ha azt tapasztalják, hogy az árkok, átere-
szek eltömődése a víz szabad elfolyását gátolja, 
jelezzék a Polgármesteri Hivatal ingyenesen hív-
ható 06-80/890-089 zöld számon.                     

                    Közreműködésüket megköszönve:	

 Markó józsef polgármester
Dr. szinay józsef   jegyző

F E l H í V Á s
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a hagyo-
mányos sírhelyek megváltási ideje az első teme-
téstől számított 25 év, a kolumbárium megváltási 
ideje 10 év. 
A megváltott időszak alatt történt esetleges ráte-
metés, urna elhelyezés nem hosszabbította meg a 
sírhely lejárati idejét. 
Kérjük, amennyiben hozzátartozója sírhelye a 
fentiek szerint lejárt, és meg kívánja hoszabbítani 
– váltani – a sírhelyet, úgy az megtehető a Tele-
pülésellátó szervezet központjában Duna u. 5. 
szám alatt, vagy a temetőgondnoknál Pesti út 29. 
szám alatt. 
Tesz – Tel.: 530-600, 530-609, 
Pénztári órák: H 8-14, Sz 8-12, P 8-11 óra között. 
helmes Ferenc temetőgondnok – Tel.: 532-175 
A meg nem váltott sírhelyek a későbbiekben fel-
használhatók ismételt temetkezésre.

Az alakuló ülés délutáni 
időpontja talán nem volt 
kedvező a nagyszámú rész-
vétel eléréséhez, de azok 
előtt, akik tevékenyen részt 
vennének saját és lakókör-
nyezetük közbiztonság-ér-
zetének  fokozásában, nyitva 
áll a Göd Városi Polgárőrség 
és a Gödi Rendőrőrs irodá-
inak ajtaja – csatlakozni, 
tájékozódni bármikor lehet. 
És érdemes. 

GÖDI KÖRKÉP
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1.
Óriási gödrök okoznak káoszt a köz-
lekedésben városszerte. Már két hete 
jó idő van, nem lehetne a vízműveket 
felszólítani, hogy hozzák rendbe a te-
rületet?                                           G. Pál

vÁLAsz: 
A helyreállítási munkák folyamatban 
vannak, a DMRV felszólítása megtör-
tént. Ígéretet kaptunk arra, hogy üte-
mezve, sürgősen elvégzik a munkákat.

Dr. Szinay József jegyző

2.
Várható-e az Oázis Lakóparkban, hogy 
új aszfaltozott utak készülnek el?

G. Pál

vÁLAsz: KüLÖN CIKK

3.
Mennyire volt hatékony az árvízvé-
delem Gödnél? A Széchenyi Csárda 
környékét megvédték. Máshol is volt 
baj? Elérte a vízszint a 2006-os tető-
zést?

V. Istvánné

vÁLAsz: KüLÖN CIKK

4.
Egy felsőgödi Duna-parti utcában 
elég kaotikus állapotok uralkodnak, 
már ami az árkokat illeti. Nekünk van 
árok a házunk előtt, a két szomszé-
dom viszont betemette a saját házuk 
előtt. Van erre valami szabály? Mert 
ez így nem praktikus, szegény víz 
sem tudja, mit csináljon, folyjon vagy 
ne folyjon.

Egy felsőgödi lakótárs 
(nevét nem kívánta megjelentetni)

vÁLAsz: 
Az Ön által említett csapadékvíz-el-
vezető és egyben szikkasztó árok be-
temetése, megszüntetése nem csak 
Felsőgödön probléma, hanem a város 
teljes területén. A felsőgödi Duna-parti 
részen - Jósika utca, Sellő utca, Duna 
út tekintetében az önkormányzat Kör-
nyezetvédelmi Bizottsága határozatot 
hozott a betemetett árkok kiásására. 

Ugyancsak probléma volt a legutóbbi 
árvíznél a kutakból feljövő dunai víz, 
ezért az érintett területen kötelezővé 
tesszük az ásott és fúrt kutak gyűrűma-
gasságának megemelését. 
Ezeket a feladatokat még ebben az 
évben el akarjuk végezni, illetve végez-
tetni. 

Szegedi Sándor 
alpolgármester

5.
Gödön (felsőn) az Attila utca és a 
Bocskay utca sarkán hihetetlen men-
nyiségű és mélységű kátyú keletke-
zett. Már egyszer megcsináltatta az 
önkormányzat, amit ezúton is köszö-
nünk szépen, sőt fekvőrendőrt is csi-
náltak, de az idilli állapot sajnos nem 
volt tartós.
Kérem Önöket, hogy mielőbb gon-
doskodjanak az útszakasz rendbe-
hozataláról, tekintettel a babakocsit 
tologató anyákra, a kerékpározó gye-
rekekre, az idősekre, akik eleshetnek 
ezekben a gödrökben és egyáltalán a 
városkép pozitív mivoltára!

Egy másik felsőgödi lakótárs 
(nevét nem kívánta megjelentetni)

vÁLAsz:
A városban a kátyúzási munkálatok 
folynak, sajnos a kemény tél és a sok 
hó különösen próbára tette útjainkat. 
Az időjárás függvényében várhatóan 
június végéig befejeződnek a helyreál-
lítási munkák.

Popele Julianna 
beruházási osztályvezető

6.
A József Attila utcában egy terep-
járó nagy sebességgel közlekedve 
majdnem elütötte a lányomat. Nem 
ez az első száguldó őrült sajnos, eb-
ből-utóbb baleset történik. Előttünk 
haladnak el  a piarista iskolások is 
minden nap. Korlátozni kellene a 
sebességet táblával, esetleg fekvő 
rendőrrel is.

L. V. 
(Csak a monogramhoz járult hozzá)

vÁLAsz:
A József Attila utca forgalmának nagy-
sága és a baleseti statisztikák nem in-
dokolják forgalomlassító küszöb tele-
pítését.

Nagy Attila 
őrsparancsnok

7.
A közvilágítás minősége megfelelő 
a József Attila utcában, egyedül a 6. 
szám előtt felejtettek el lámpát tenni 
az oszlopra.
Itt az utca éjjel sötét, aki este jön a 
vonattól (főleg ha nő), nem érzi biz-
tonságban magát.

L. V. 
(Csak a monogramhoz járult hozzá)

vÁLAsz:
A városban a főutak kivételével általá-
ban minden második oszlopon talál-
ható közvilágítási lámpa. Ez a mennyi-
ség biztosítja a biztonságos közlekedés 
feltételeit. A József Attila utcát ebből a 
szempontból meg fogjuk vizsgálni, és 
amennyiben szükséges, kihelyeztetjük 
a lámpatestet.

Popele Julianna 
beruházási osztályvezető

Önök kérdezik, Önök észrevételezik

A Révai utcában 
a víz kimosta az útalapot
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Tisztelt Fiatalember!

Remélem, Ön és családja olvassa 
elkeseredett soraimat, és ha a ká-
runkat nem is fizetik meg, sikerül a 
lelkiismeretét legalább annyira fel-
ébresztenem, hogy a jövőben soha 
többé nem folyamodik a szórakozás 
ezen „műfajához”.
 Nap mint nap élvezhetjük édes-
anyám család körül nyújtott segítsé-
gét. Gyakran igénybe vesszük, ami-
kor az unokákat hozni kell az óviból, 
iskolából, vagy vinni a különórákra, 
edzésekre. Kis, öreg autója nél-
kül azonban nem tud kimozdulni, 
mert műtött csípője nem alkalmas 
hosszas gyaloglásra. Nem az első 
eset, hogy az utcán parkoló autó-
ját a mostanihoz hasonló támadás 
érte. Lefújták már sprayvel, letör-
ték a visszapillantó tükrét stb. Ez a 
legutóbbi azonban olyan mértékű 

Nyílt levél
ahhoz a (vélhetően) fiatalemberhez,
aki vasárnap hajnalban vandál módon 
megrongálta édesanyám Kolozsvári utcában 
parkoló autóját

a n y a k ö n y V i  H í r E k

Gödön elhunyt:
Kreidl Istvánné 
sz: Szolik Katalin 80 éves
Tóth Zoltán 41éves

Gödön házasságot kötöttek:
Szabó Gergő és Pataki Katalin Orsolya
Brumár Attila és Frank Erika

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik Dobos Miklós elhunyta alkalmából 
részvétüket fejezték ki és végső búcsúz-
tatásán személyes jelenlétükkel meg-
tiszteltek minket.  A gyászoló család 

A Vöröskeresztesek Klubjának helyi szervezete június 
15-én gyűjtést kezdeményezett az árvízkárosultak ja-
vára. A gyors segítségnyújtáshoz elsősorban pénzado-
mányt vártak, július 16-án pedig a József Attila Műve-
lődési Ház előtti területen tiszta, mosott, jó állapotú 

ruhaneműt, ágyneműt, takarókat, cipőket vesznek át 
a földönfutókká vált családok megsegítésére.
Érdeklődni, felajánlást tenni Frei Lászlóné 
klubvezetőnél lehet a 06 30 200 -6836-os te-
lefonszámon.                                                       G. K.

GyűjTÉs Az ÁRvízKÁROsuLTAK jAvÁRA

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

kár, amely miatt az autó átmenetileg 
használhatatlanná vált.
 A nyomokból ítélve Ön vélhe-
tően nagyon haragudott az autóra, 
esetleg a világra, mert nem csak az 
autó belseje, de még az úttest is tele 
volt a berobbant üveg szilánkjaival. 
Édesanyám bezártságra van ítélve, a 
család többi tagja meg pénzt és időt 
nem kímélve nyomozza az új üveg 
beszerzési forrását. Így, kedves Fia-
talember, már nem csak Ön haragszik 
a világra, hanem mi is. Megkérem, 
gondolkozzon el egy kicsit:  Valóban 
olyan vagány dolog mások nehezen 
megszerzett, szeretett tulajdonát 
megrongálni? Sokat nőtt a barátai 
szemében avval, hogy egy magányo-
san álldogáló, kis öreg autónak bün-
tetlenül be tudta zúzni az üvegét? 
 Higgye el, Önnek is csak addig 
vicces, amíg nem Ön vagy a családja 
a károsult. De erre garanciák nincse-

nek, mert Önön kívül sajnos még sok 
ilyen felelőtlen, lázadó, sivár lelkű 
fiatal van, és mindaddig azok is ma-
radnak, amíg fel nem nőnek, nem 
lesz saját autójuk, egyéb vagyonuk, 
amit félteni lehet, vagy amíg nem ta-
pasztalják meg saját bőrükön mások 
buta viccét.
 Kívánom, hogy ne ez utóbbi ok-
ból jusson el a megvilágosodáshoz!

Egy szomorú gödi lakos
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NÉMeTh LÁszLó IsKOLA
–Kétezer-kétszázszor írtam 
le a nevemet az elmúlt na-
pokban – meséli moso-
lyogva Lukács Istvánné, a 
Németh László Általános Is-
kola igazgatónője. – 743 ta-
nulóval zártuk a 2009/2010-
es tanévet. A tanulmányi 
átlagunk 3,9, a magatartás 
átlaga 4,25. Százhuszonegy 
diákunk kitűnő tanuló. 96 
ballagónk van, 34%-uk gim-
náziumban, 44%-uk szak-
középiskolában, a többiek 
szakiskolában folytatják 
tanulmányaikat, jellemző-
en Vácott. A művészeti is-
kolának ebben a tanévben 
471 növendéke volt. A ki-
emelkedő tanulóknak közel 
150 könyvet osztottunk ki 
jutalmul. Ezek finanszírozá-
sában az iskola alapítványa 
segített. A következő tan-
évre idáig 107 elsős iratko-
zott be.

huzeLLA IsKOLA
– Eredményes tanévet zár-
tunk – mondta a ballagás és 
évzáró napján Horváth Fe-
renc, a Huzella Tivadar Álta-

lános Iskola igazgatója. – 74 
nyolcadikosunk közül a gye-
rekek 47%-a folytatja ősztől 
tanulmányait gimnázium-
ban, 27% szakközépiskolá-
ba, 26% szakiskolába megy. 
A honlapunkon olvasható, 
hogy a tanév során milyen 
tanulmányi versenyeken 
mely diákjaink, milyen ki-
magasló teljesítményt értek 
el. Színjátszóink, a Gézen-
gúzok három díjat hoztak el 
egy országos megmérette-
tésről. Új SzMSz-ünk és házi-
rendünk született, jó vissza-
jelzéseket kaptunk mind a 
fenntartótól, mind a szülők, 
diákok köréből. 

BÚzAszeM IsKOLA
– Történelmi időszakot élünk 
meg a napokban – nyilat-
kozta Lázár László, a Búza-
szem vezetője. – Lezárul  egy 
hat éves indulási korszak az 
iskola történetében, mely-
ben rengeteget kaptunk az 
önkormányzattól, a Huzella 
Tivadar Általános Iskolától, 
az egyházközségektől. Iga-
zi, szívbéli hála és köszönet 
jár érte, e segítségek nélkül 

most nem tartanánk ott, 
hogy az új tanévet új, saját is-
kolaépületünkben kezdhet-
jük. Ma, az évzáró hálaadás 
napján búcsút nem csak a 
2009/2010-es tanévtől ve-
szünk, hanem az elmúlt hat 
tanítási esztendő helyszíne-
itől is. Most 92 gyermek kap 
általános iskolai és alapfokú 
művészetoktatási intézmé-
nyi bizonyítványt – s mel-
lé a minden tanítótól és a 
gyerekek által minden őket 
tanítóról szóló Szókimondó 
füzetet. Szeptemberre 20  
elsős iratkozott be. Az alapí-
tó okirat szerint ez a  maxi-
mális létszámunk.
Ezúton is szeretnénk min-
denkit szeretettel meghívni 
új iskolaépületünk átadási 
ünnepségére 2010. augusz-
tus 29-én 16 órára a Szakáts-
kertbe (2131 Göd, Vécsei u. 1.).

PIARIsTA szAKIsKOLA
A Piarista Szakiskola Gim-
názium és Kollégium idén 
hét szakon oktatta a diáko-
kat. Az esti gimnáziumban 
idén 15-en tesznek érettségi 
vizsgát a Jávorka utca Duna 

felőli végén található isko-
lánkban - számolt be Szabó 
László igazgató úr.  – 350 fő 
a teljes tanulói létszámunk, 
s májusban 63 diákunk bal-
lagott. Októberben adtuk át 
új parti műhelyépületünket, 
melyben több szakma okta-
tása is helyet kapott. Egy év 
pihenőidő lejárta után jövő 
nyáron szeretnénk folytatni 
a beruházást a fenntartónk 
jóvoltából. A Köztes Átme-
netek című kiállításunkat 
egy hónapon át kísérte nagy 
figyelem a közönség részé-
ről. Kollégiumunk szállást 
adhatott az országos nyug-
díjas-találkozó vendégeinek, 
s idén a Gödi Fesztivál ke-
retében ismét az iskola épü-
leteiben és udvarán adhat-
tunk otthont a Juniálisnak, 
melyet öregdiák-találkozóval 
kötöttünk össze. Ezek az ese-
mények lehetőséget adnak 
nekünk is arra, hogy a saját 
városunkban jobban meg-
ismerjék tevékenységünket, 
hétköznapjainkat és ünne-
peinket.

Tanévzáró 
– több mint 2500 bizonyítványt osztottak ki az oktatási intézményekben

GÖDI KÖRKÉP
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Május 31-én Greguss Gergő 
néptánctanár növendékei 
adtak 75 perces lélegzetel-
állító műsort, számot adva 
tudásukról és tehetségük-
ről. 

A gyerekek az előadás vé-
gén vendégeiket moldvai 
táncházba invitálták, ahol az 
élőzenét szolgáltató Zagyva 
Banda húzta a talpalávalót.

Június 1-jén kortárstánc 
gálát láthatták az érdeklő-
dők, egyaránt Gödön és a 
váci művelődési házban is. 
Boldog Mónika tanítványa-
inak sokszínű, változatos 
műsort adtak elő. A vizsga-
előadás magas színvonalú, 
izgalmas és látványos volt. 

Hagyományos, év végi 
kiállításán a képző- és ipar-

fogalmazott: a művészet 
bármely ága meghatározó a 
gyermekek testi, lelki és ér-
zelmi fejlődésében, s bár az 
intézménynek nem profilja, 
mégis tapasztalható a tanu-
lási folyamatokra gyakorolt 
jótékony hatása. Manapság, 
amikor a mobiltelefonok, 
MP3-as lejátszók, laptopok 
világában látunk valakit 
ecsetet ragadni, szinte meg-
rökönyödünk. A műanyag 
játékok korában sokan meg-
mosolyogják, ha valaki saját 
kezűleg készít valamit, rá-
csodálkozunk a kis kezek-
ből kikerült remekművekre. 
Óriási többletet kap, aki ze-
nével, tánccal, akár a képző- 
vagy iparművészet bármely 
ágával kifejezheti érzéseit, 
gondolatait. Bízunk abban, 
hogy az állam a művészet-
oktatást  megérdemelt he-
lyén kezeli a jövőben, és 
nem kell felhagynunk ezzel 
a felbecsülhetetlen értékű 
tevékenységgel.

V. Pálfai Kinga

Táncgálák, kiállítás megnyitó, 
tanszaki hangszeres vizsgák 
– művészeti tanévzáró a Németh László 
Alapfokú Művészetoktatási Intézményében

művészeti tanszak idén is 
elképesztő mennyiségű és 
kiváló minőségű munkával 
jelent meg. A textilesek gésa 
divatbemutatója, a sárkány-
tánc külön-külön is látvá-
nyos attrakció volt, de az iga-
zi mesevilág a díszteremben 

tárult a vendégek szeme elé. 
Mint egy vidám kincsesláda 
– színes, ezerféle anyagból 
készített alkotás várta a láto-
gatókat, ámulatba ejtve ki-
csiket és nagyokat egyaránt. 
Ahogy Kovács Gabriella mű-
vészeti igazgatóhelyettes 

Tíz éves a Gaude kórus
A városi vegyeskar Utassy Ferenc karnagy úr vezényleté-
vel a pedagógus napi és adventi hangversenyek, a Violin 
Alapítvánnyal közösen pedig számos egyéb kulturális, 
jótékonysági esemény szervezője. A kórus idén ünnepli 
megalakulásának 10. évfordulóját. A jubileumi koncerten 
2010. június 6-án a 10 esztendő repertoárjából hallgat-
hattak válogatást a vendégek, továbbá Bándi Irisz Réka, 
Kovács Ágnes, Lukács István és Pető József operaénekesek 
szólójával valamint Virág András orgonakíséretével egy 
Rossini-darabot adtak elő.

Házigazdaként a Szent István katolikus templomban 
Marton Zsolt atya köszöntötte az egybegyűlteket. Markó 
József polgármester a koncert  végén köszöntötte a Gau-
de Kórust, további legalább 10 sikeres évet kívánva,  és  a 
város támogatásáról biztosítva őket.

Bruckner Ave Mariaja, a XVI. századi Da Pacem, s egy 
angol madrigál előadásával kezdődött a koncert, majd a 
karzatról a szólistákkal kiegészülve Rossini Stabat Mater c. 
műve csendült fel.

Zárásként Kodály A magyarokhoz című művét adták 
elő a vegyeskar tagjai, bevonva a közönséget. Az ünnepi 
hangverseny után a katolikus közösségi házban fogadásra 
invitálták a családtagokat, a gödi városvezetőket, a szólis-
tákat s izlandi vendégeiket a Gaude kórus tagjai – tájékoz-
tatta lapunkat Karosi Ottó kórustag.                            V. P. K.

utassy Ferenc és a Gaude 

A szent István templomban
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A Huzella Tivadar Általános Iskola alsó 
tagozatos tanárai gyermeknapi meg-
lepetésként május 25-ére egész napos 
programot szerveztek. Reggel a meg-
nyitó után a gyerekek egyéni „törpzse-
ton” gyűjtésbe fogtak, azaz táncolni, 
zsákbanfutni, kirakózni kezdtek, kül- és 
beltéri ügyességi próbákat tettek. Az 
így kapott zsetonokat Törp Papa bolt-
jában válthatták be apró ajándékokra, 

Sikeres napokat tudhatunk magunk 
mögött: a június 4-6. között meg-
rendezett Gödi Fesztiválon minden 
igényt kielégítő programok tették 
lehetővé a helyi és a környékbeli te-
lepülések – Budapesttől Őrbottyá-
nig, Vácig – lakóinak az értelmes, 
tartalmas, hasznos időtöltést.  Ez a 
3 nap bizonyította: ha a civilek és az 
önkormányzat összefog egy jó cé-
lért, ha érzik egymás iránt a bizalmat, 
akkor eredményes a közös munka. A 
meghirdetett programok mindegyi-
ke nagy érdeklődést váltott ki. Mind 
a hét helyszínen teltház volt. Magas 
színvonalú előadások, komoly szer-
vezést, rendezést igénylő sportver-
senyek, játékok szereztek örömet, 
sikerélményt a résztvevő gyerekek-
nek, felnőtteknek, családoknak. Ta-
lán sikerült megéreztetni sokakkal, 
mennyire fontos az ember életében, 
mit kezd szabadidejével,  vállalja-e a 
közösségben való föloldódást, ami-
nek eredménye lehet lakóhelyéhez 
való kötődésének elmélyülése. Bebi-
zonyosodott, hogy – ehhez kellett a 

kitűnő időjárás is! – a zene, a sport, a 
kézművesség, az együttes étkezések 
alapjait adják az emberek, a családok 
bizakodó, optimista hangulatának, 
a kötelező tevékenységek, a munka, 
a tanulás könnyebb elvégzéséhez 
szükséges jó közérzetnek. Köszönöm 
Markó József polgármester úrnak, 
Süle Józsefnek, a Fétis Kft. ügyvezető 
igazgatójának, hogy segítették a Gö-
di Fesztivál létrejöttét, hogy fantáziát 
láttak együttműködésünkben, és ter-
mészetesen köszönet illet minden-
kit, akik föllépéseikkel, a helyszínek 
biztosításával, segítő munkájukkal, 
részvételükkel, anyagi és erkölcsi tá-
mogatásukkal eggyé forrtak velünk 
annak érdekében, hogy minél töb-

ben észrevegyük a szépséget, a jót is 
életünkben. Erre mindannyiunknak 
nagy szüksége van!

Wagner László

Gödi Fesztivál – Belépés Családostul
Gödi jazz Fesztivál – Fétis Crossfutás 
és hagyományőrző Nap – Piarista juniális

édességre, Lufibohóc könnyű figuráira. 
Déltől az osztályok termükbe vonul-
tak, ahol a kapott feladatokat minél 
gyorsabban megoldva viaskodtak az 
évfolyamtársaikkal. Ebéd után az egyik 
negyedikes osztály kihívta az alsó ta-
gozat tanári karát a tornacsarnokba 
egy rendhagyó kidobós játékra. 

– Közel négyszáz, törpös kékbe 
öltözött gyermek vett részt a gyer-

meknapon, melynek eseményein egy 
édesapa, Szalai Tihamér végig fotó-
zott és filmezett. Egy olyan hatalmas 
iskolában, ahova ennyi gyermek jár, 
kihagyhatatlan egy ilyen, róluk szóló, 
őket ünneplő rendezvény – mondta 
el Arany Tóth Ágnes tanárnő, főszer-
vező.

Törpös Gyermeknap

Fővédnökök: Dr. Beer Miklós váci 
püspök, Markó József gödi polgár-
mester
Kiemelt támogatók: Göd Vá-
ros Önkormányzata, Szent Jakab 
Zarándok Egyesület, Fétis Kft., 
XV.Camion Kft., Kalotherm, Életfor-
rás Alapítvány, Budapest Sportiro-
da, Váci Egyházmegye
Támogatók: Piramis Új Házak, Al-
sógödi Egyházközség, Barkácsbolt, 
Guszti zöldségbolt, Máriás Mihály 
családja, Belga Sörház, Aphrodite 
Hotel, Mítosz Étterem, Széchenyi 
Csárda, Duna Csárda, Gödi TESZ, 
Don Papa Pizzéria, Felsőgödi Ré-
tesház, Betűbolt, Kukori Grill, Fel-
sőgödi Karitász Csoport, Kossuth 
utcai zöldségbolt, Pálfai-Vasvári 
család, CBA Príma, CBA Diszkont, 
Ruckus Kft., Mr. Klíma, Patkó Ban-
di Étterem, Wagner Orsolya, Color 
Park Design, Sarokház Cukrászat

jazz

A Mini

Az elmaradhatatlan bábjáték

GÖDI KÖRKÉP
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Pásztorok öröksége
Kisbojtár kategóriában indultak a Búzaszem Iskola Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény növendékei a május utol-
só hétvégéjén, Várhosszúréten tartott pásztortalálkozón. 
A mese és néptánc kategóriák mellett hangszeres zenei 
versenyt is rendeztek. A dudások közül kecskedudáján pa-
lóc dallamokat játszó 11 éves Berkes Péter győzött, a 10 esz-
tendős Dudinszky Zsombor  - szintén dudás - pedig a zsűri 
különdíját nyerte el. Mindketten Bese Botond tanítványai. 
Stílusos játékáért szintén különdíjat kapott a 12 évesek 

Gyermeknapi ráadásprogramként jú-
niusban két délelőtt is verses, mesés 
előadást hallgathattak az óvisok a 
felsőgödi önkormányzati óvodában. 
A Fónay HUMÁNIA Társulat első al-
kalommal Wass Albert Mesél az erdő 
című írása nyomán állított színpadra 
egy mesejátékot. Nábelek Anita, Ta-
kács Orsolya és Koren Gábor előadásá-
ban  elevenedtek meg az erdő állatai, 
manói, tündérei, és az erdő angyala. 

mezőnyében a mindössze 8 éves Vasvári Magor, aki népi 
fafurulyáján rimóci dalcsokrot adott elő. Tanára, a Népmű-
vészet ifjú mestere, Dóra Áron pedig a számadó kategóriát 
nyerte meg. Három elsős kisfiú, Csányi Kelemen, Faller And-
rás és Zsigmond Gergő – akik szeptemberben kezdték meg 
furulyatanulmányaikat – dicsérettel végeztek életük első 
versenyén, nem beszélve a rengeteg élményről, tapaszta-
latról, mellyel valamennyien gazdagodtak. – Nagy élmény 
volt az egész rendezvény, a szűrös pásztorokkal, a renge-
teg zenésszel, táncossal, a mesékkel, a népi kirakodóvá-
sárral, a zsűrivel, Pál István bácsival, a legidősebb magyar 
dudással, a krasznahorkai várral – mesélték a fiúk.

V. Pálfai Kinga

A Felvidékiek Köre és az Új Hori-
zont Irodalmi és Művészeti Klub 
májusi közös klubdélutánján egy 
gödi keramikus, Vertel Andrea volt 
a meghívott előadó.

– Felkérést kaptam egy webkiál-
lításra – mesélte a művésznő. 

– Én kezdetektől fogva fotózom 
a munkáimat, s a rengeteg képet 
visszanézve döbbentem rá, hogy 
ez már valóban munkásság, melyet 
korszakokra bonthatok, és amit – 

A tanmesék nagy tetszést váltottak ki 
a gyerekekből. Másodszorra Weöres 
Sándor, Gazdag Erzsi, Kányádi Sándor 
verseiből, meséiből készítettek egy 
összeállítást, s a színészek csapata 
Ledvényi Enikővel, Sárosi Katalinnal 
és Blaskó Leventével egészült ki. An-
no a Kautzky házaspár hozta létre a 
színjátszókört, majd a tanítványuk, 
Ruzicska László lett  művészeti vezető 
– mondta el Góczán Zsolt menedzser, 

színház a Kincsem óvodában 
a társulat igazgatója, aki hozzátette: 
– Tíz éves múltra tekinthetünk vissza. 
Számos alkalommal játszhattak a szí-
nészeink a Margitszigeti Szabadtéri 
Színpadon, a Bakáts téren, Gödöllőn 
a Magyar Szabadság Napján, a Ma-
dách Színházban olyan színészek 
mellett, mint Kubik Anna, Oberfrank 
Pál, Kautzky Armand, Koncz Gábor, 
Gesztesi Károly, Eszenyi Enikő vagy 
Rékasi Károly.                                         

vendég: vertel Andrea
bár sose hittem volna magamról, hisz 
nem a verbális kifejezés embere va-
gyok – bemutathatok. Már nem illető-
döm meg annyira, ha előadni hívnak, 
szívesen megyek, de csak ha az alko-
tásaim fényképei beszélhetnek rólam. 
35 év alatt a kezeim között megszüle-
tett, belső vagy éppen kültérre, kertbe 
illeszkedő szobraim árulnak el a leg-
többet érzéseimről, hangulataimról.

– Most a tavasszal végre a termé-
szetbe készült alkotásaimat egy kerti 

tárlaton mutathatom be, a zöld-
ben, ahova terveztem őket. Ez 
nagy öröm számomra, hiszen ezek 
a szobrok másképp kelnek életre a 
természetben, mint a fehér falak 
között – fűzte hozzá a keramikus 
művész.

A klubdélután második felében 
Nagy Zoltánné emlékezett meg 
Csoóri Sándor Kossuth-díjas költő-
ről 80. születésnapja alkalmából, és 
jelentkezni lehetett a Felvidékiek 
Köre 2010. évi programjaira, kirán-
dulásaira is.                                  G. K.

GÖDI KÖRKÉP
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Klubunk tizedik évébe lépett. Ebből 
az alkalomból regionális és nemzet-
közi nyugdíjas találkozót szerveztünk 
május 22-én a művelődési házban 
180 vendég részvételével. Meghí-
vásunkra ide utaztak Jánosi testvér-
város nyugdíjasai, Verőce, Nagyma-
ros, Sződliget, Monor, Nagykőrös és 
Gyömrő nyugdíjas klubjának tagjai. 
A résztvevők táncoltak, énekeltek és 
zenéltek. Volt itt magyar, görög és 
sváb tánc, elhangzottak operarész-
letek. Gödi nyugdíjas társaink pedig 
énekszámokkal tarkítva bemutatták 
Göd város történetét.

Ismét remekelt szavalataival Len-
gyel György,  saját írásaikat adták elő 
nyugdíjas társaink, Medgyes Béláné 
Erzsike és Schiller László. A rendez-
vény sikerét az „ifjúság” is segítette. 
Karosi Júlia művésznő saját zenei 
kísérettel csodaszép dalokat adott 
elő, a „Gitársaság” ifjú palántái latin 
zenével színesítették a rendezvény 
műsorát. Végül a Cit Car Tánccsoport 
Egyesület fiatal táncosai latin- és tár-
sastánc bemutatót tartottak.

A nap vége felé a még itt maradó 
vendégklubtagoknak és nyugdíja-
sainknak tiszteletbeli klubtagunk és 
zenészünk, Seybold Franci „húzta” és 
énekelte a talpalávalót.

Georges Bizet Carmenjéből, a Gyöngyhalászok és a Szép 
perthi lány c. operáiból készült összeállítás került a gö-
di József Attila Művelődési Ház színpadára. Június 5-én 
Bándy Irisz Réka, Kovács Ágnes, Lukács István és Pető Jó-
zsef előadásában, Salgó Tamás zongorakíséretével és Dr. 
Pavlik Gábor konferálásában élvezhette a közönség a 
produkciót.

A fülbemászó dalok hangulata magával ragadta a közön-
séget a Göd Fesztivál keretében megtartott operaesten. A 
közismert áriák jóleső érzéssel töltötték el a hallgatóságot 
a másfél éves múltra visszatekintő Operabarátok Óráján. 
Törzsközönségről is beszélhetünk, hiszen az előadások 
kezdettől fogva teltházasak, mely mutatja, hogy Gödön 
mekkora igény mutatkozik e komolyzenei műfaj iránt. Az 
operaénekesek népszerűségét támasztja alá az is, hogy a 
Gaude Kórus őket kérte fel Rossini Stabat Materében va-

jubilált a Gödi Napos Oldal

Operabarátok órája

Köszönjük a támogatást és a 
munkát a rendezvény fővédnöké-
nek, Markó József polgármesternek, 
a Civil Tanácsnak, a József Attila 
Művelődési Ház munkatársainak, a 
gödi polgárőröknek, a gödi Vörös-
kereszt részéről az egész nap ügye-
letes Frei Lászlóné Gizikének, Kovács 
Dóra tanárnőnek és mindazon klub-
tagjainknak, akik a szervezésben 
és a lebonyolításban aktívan részt 
vállaltak, rendezvényünket sikerre 
vitték.

Fekete Ildikó
A Napos Oldal 

Nyugdíjas Klub titkára

ló közreműködésre május végén a felsőgödi református 
templomban, illetve az alsógödi katolikus templomban 
tartott jubileumi koncerten is.                                          

Nagy zoltánné a Napos Oldal motorja

Az ünnepi találkozás

Rendszeresen teltház előtt énekelnek

GÖDI KÖRKÉP
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Tizedik alkalommal, június 
első hétvégéjén rendezték 
meg  a Fétis Crossfutást, 
mely a Gödi Fesztivál kere-
tén belül, más sportágak-
kal és hagyományőrző dél-
utánnal kiegészítve várta 
az érdeklődőket. 

Az alsógödi sportpályán a 
program az ovis 200 méte-
res futással kezdődött, majd 
2, 5 és 14 km következett. A 
fő versenyszámot a hosszú-
táv jelentette, melyet ezút-
tal is a győri Major József 
hosszútávú triatlonbajnok, 
hawaii VB-résztvevő nyert 
meg. A futószámokban 
mintegy 400 résztvevőt re-
gisztráltak.

A fesztiválra több neves 
sportember is kilátogatott, 
többek közt Németh And-
rás kézilabda mesteredző, 
Nagy István, egykori 185-
szörös válogatott röplab-
dázó és dr. Almási Csaba, 
Barcelona távolugró olim-
pikonja.  

Wagner László és Bálint 
a labdarúgó-mérkőzések 
szervezésében és a családi 
ügyességi versenyek lebo-
nyolításában vett részt. A 
150 résztvevős gyermekfoci 

jubileumi Fétis Crossfutás 
és hagyományőrző Nap 2010. 

kupát a váciak nyerték az 
FTC és az UTE előtt. A fel-
nőtteknél az olimpikonok 
bronzzal zártak. A kupát a 
gödiek szerezték meg egy 
fővárosi gárda előtt. Az 
olimpikonok labdarúgócsa-
patában Kovács István ököl-
vívó, Noszály Sándor teni-
szező, Virág Lajos birkózó és 
Pindák László jégkorongozó 
is pályára lépett. A 12 labda-
rúgócsapat között volt egy 
francia is, Göd testvérváro-
sából, Marignane-ból. A gö-
diek gárdájában dr. Horváth 
László GSE-elnök és Mohai 
Gábor szakosztályvezető is 
mezt húzott. A Belépés Csa-
ládostul „Családi  csavar-
gás” ügyességi feladatait 
közel 30 család teljesítette. 
Érdi-Krausz Zsuzsáék a ho-
mokpályán, 72 résztvevő-
vel strandröplabda-tornát 
rendeztek.

A hagyományőrző pro-
dukciókban másfél százan 
léptek színpadra: a Bú-
zaszem Iskola népzenei 
műsorral készült. A kísérő-
rendezvények között tánc, 
kézműves-foglalkozás és 
lovas harci bemutató is sze-
repelt. 

– Különleges, sikeres, közös-
ségi szervezésben megva-
lósult rendezvénysorozatot 
élvezhettünk. A háromna-
pos fesztivál üzenete szá-
momra mint gödi számára:  
lakóhelyünk közösségének 
összekovácsolása, megis-
merése; mint sportkedve-
lőnek: kiemelten családok, 
kicsik-nagyok számára, az 
egészséges, sportos élet-
mód támogatása; mint csa-
ládapának: szívet melengető 
élmény családom, családok, 
kicsik-nagyok örömét, mo-
solyát látni; mint férjnek: 
feleségem lelkiismeretes 
szervezését élvezni; mint 
tulajdonosnak: jó célokat 
elkötelezetten támogatni; 
mint ügyvezetőnek: Fétis 
csapatom építése jó társa-

dalmi ügyekben való aktív 
részvétellel; mint magán-
embernek: jövőnkbe vetett 
hitet, reményt a változások-
ban, szeretetet. 

Köszönöm minden szerve-
zőnek, támogatónak mun-
káját, segítségét! – össze-
gezte az eseményeket Süle 
József, a Fétis KFT ügyvezető 
igazgatója.

A X. Fétis Crossfutás ab-
szolút győztesei: Major Jó-
zsef, Szunyog Erika (14 km), 
Hegedűs Ádám és Novák Esz-
ter (5 km), Szirmai Zoltán és 
Novák Eszter (2 km), Balogh 
Bulcsú és Fekete Gyöngyvér 
(óvodás, 200 méter).
Eredmények: 
www.fetis.hu/crossfutas/ 

Vasvári Ferenc

start!
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rendezték meg, a divat- és 
showtánc szinte minden 
műfajából kaphattak ízelí-
tőt az érdeklődők. 
A gálán két szaktekintély 
mint szakmai zsűritag is 
részt vett: Pataji Claudia, a 
Budapest Balett táncosa és 
Somos Ildikó. A fiatalokat 

A május 21-23-ai maraton 
országos bajnoksággal 
megkezdődött a gödiek 
számára is a versenysze-
zon, ahol mintegy félszáz 
egyesület több mint 1800 
sportolója állt rajthoz. A  tá-
vokat 5, 10, 15, 21 és 36 km-
re írták ki, a nagyoknál fu-
tószakaszokkal nehezítve. 
- A versenyt régi-új hely-
színen, Fadd-Domboriban 
rendezték, ahol 15 éve volt 
utoljára országos verseny, 
így az utánpótlás-verseny-

zőink ismeretlen, új pályán 
küzdöttek. Az időjárás nem 
fogadott kegyeibe, a part 
sáros, csatakos volt, szeles, 
néha esős időben lapátol-
tak a fiatalok, akiket renge-
teg szülő elkísért és buzdí-
tott. Elmondhatjuk, hogy 
a téli alapozás jól sikerült, 
nagyon szép eredmények 
születtek. Aranyérmes lett 
Havas Balázs, Sólyom Dóra, 
Szellák Dávid, a Levák Lau-
ra-Jakubovich Renáta duó, 
ezüstöt kapott Luczó Ben-

Évzárót tartott a Gödi Diák-
sport-Egyesület Tánc Szak-
osztálya. A nívós gálára 
június 12-én a dunakeszi 
művelődési házban került 
sor, a mintegy 80 fiatal 15 
produkcióval kápráztatta 
el a nézőket. A táncbemu-
tatót már 9. alkalommal 

A Szálender Lovastanyán 
július 10-én és 11-én ren-
dezik meg az idei Western 
lovasnapokat. Szombaton 
a nemzeti kupasorozat, va-
sárnap az országos bajnok-
ság eseményeire kerül sor. 
Idén is szerepelnek a mű-
sorban az igen látványos 

Gödi sikerekkel indult a kajakos szezon
ce, bronzot Luczó Gergő, 4. 
lett a Csaba Dénes - Freis-
ták Péter egység, 6. Slezsák 
Zsuzsanna, Czuczor Gergely, 
Rab Ábris és a Havas Balázs 
- Fajka József páros. Június 
elején Nyergesújfaluban 
versenyeztek a kisebbek. 
Az árvíz miatt lezárt útsza-
kaszok nehezítették az oda-
jutást, de a horgásztavon 
rendezett verseny nagyon 
jó hangulatban zajlott. A 
remek egyéni eredmények 
mellett a csapatversenyt is 

a Göd nyerte, így ismét mi 
hozhattuk haza a Holcim-
kupát. Az 1200 m-es táv 
mellett a 200-as sprinttá-
von is rendeztek futamo-
kat. A nagyobbaknak most 
az ifi és felnőtt EB-re és 
VB-re válogató versenyek 
zajlanak, a többi korosztály 
következő megmérettetése 
az Országos Diákolimpia 
lesz – tájékoztatott Slezsák 
Zsuzsa, szakosztály-vezető-
ségi tag.

Látványos évzáró a GDse-ben
Dézsi Yvett és Harkai Anett 
készítette fel. A GDSE berke-
in belül működő tánciskola 
célja, hogy megszerettesse 
a gyerekekkel a mozgást, a 
táncművészetet, fejlessze 
a gyermekek képességeit, 

adottságait és tánckultú-
ráját. Számos táncstílust 
tanulhatnak a táncórákon: 
jazzt, latin táncokat, hip-
hopot, discot és különböző 
divattáncokat. 

Vasvári Ferenc 

Western lovasnap 
júliusban

marhás számok, illetve Gö-
dön először western díjlo-
vaglás (reining). A gödi ön-
kormányzat támogatásával, 
a Gödi Western Lovas SE 
rendezésében megvalósuló 
rendezvény mindkét napon 
reggel kilenc órától várja az 
érdeklődőket.

V. F.
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A Pest megyei 1. osztályú csapatbajnokság északi csoport-
jában bajnokként végzett a Gödi SE asztalitenisz-együtte-
se. A csapat gerincét Felker Zoltán, Ujvári Tibor, Rovó Péter, 
ifj. Gulyás Miklós adta; további játékosok Gulyás Miklós, 
Nagy László és Szemendri Sándor voltak. Ami a bajnok-
ságban sikerült, az a rájátszásban már nem. Gulyás Miklós 
edzőt kérdeztem.

- A 18-ból a legutolsó fordulóig megállíthatatlan volt 
csapatunk. A legvégén ez a lendület megtört: A rivális 
2. helyezett Zsámbék revansot vett az őszi vereségért. A 
bajnokságot 34 ponttal, 17 győzelemmel, egy vereséggel, 
255:69 mérkőzésaránnyal nyertük meg. Második a Zsám-
bék 32, harmadik a GEAC III. lett 29 ponttal. Ki kell emelni 
Felker Zoltánt és Ujvári Tibort, akik minden alkalommal 
játszottak. Az előbbi ritka sikersorozattal dicsekedhet, 
egy kivétellel minden egyéni mérkőzését (71-et!) meg-
nyerte, dicséret érte. A rájátszásban a bajnokság másik 
csoportjának 1-2. és a mi csoportunk 1-2. helyezettjei vet-
tek részt. Az első meccsünkön szoros küzdelemben 11:7-
re veszítettünk. A másik mérkőzés kezdete előtt egyik já-
tékosunk rosszul lett, nélküle szintén 11:7-re kikaptunk. 

Felker 71 győzelmével megyei bajnok a Gse!

A rájátszás egyúttal az NBIII-ba való bekerülésért is folyt, 
sajnos ez nekünk nem hozott szerencsét, így maradunk a 
megyében.

Eredmények (E: egyéni, P: páros): Aszód – Göd  5:13; E.: 
Felker (4), Rovó (4), Ujvári (3).   P.: Felker-Ujvári (1), Gulyás-
Rovó (1). Szentendre – TEVA- Göd 2:16; E.: Felker (4), Rovó 
(4), Ujvári (4), Nagy (2).  P.: Felker-Ujvári (1), Nagy-Rovó (1). 
Göd – Zsámbék 8:10; E.: Felker (4), Rovó (2), ifj. Gulyás (1), 
Ujvári (1).  P.: 0.

Az FTC Labdarúgó Zrt. utánpótlás 
szakosztálya májusban a gödiek 
részvételével rendezte meg az első 
Grassroots futball-fesztivált a népli-
geti akadémián. 

- Az új elképzelés lényege, hogy 
kiöli a tornák győzelmi kényszerét, 
mivel az eddigiektől teljesen eltérő a 
rendszer. Nem az érmekért megy a já-
ték, hanem a tanulásért, ugyanakkor 
a versengés is benne van. Mostanra 
már a partnercsapatainkkal, a Diósd, 
a Göd, a Felsőpakony és a Sziget-
szentmiklós csapatával kiegészülve 
megvalósíthatóvá vált ez a program. 
Körforgásban, más-más állomásokon 
különböző futballfeladatokat kell vég-
rehajtaniuk a gyerekeknek. Van kétka-
pus és négykapus játék négy-négy el-
len, alapvonal foci, a workshop-okon 
technikai jellegű feladatok, mint pél-
dául a labdavezetés, a kapura lövés 
vagy a trükkoktatás. Persze a cselok-
tatás sem maradhat el, főleg mert így 
lemérhető, hogy a partnercsapatok 
hogy állnak ezekben a szakmai kérdé-

Folytatódott a Fradi-együttműködés, 
jó eredmények az utánpótlásnál

sekben – mondta Rakonczay András, 
az FTC utánpótlás szakág-vezetője. 

Az együttműködésről és a GSE 
eredményeiről Pató Gábor utánpót-
lás-vezetőt is megkérdeztem. - A 
Ferencvárossal történt együttműkö-
désünk kapcsán több korosztályunk 
is edzőmérkőzéseket játszott az FTC 
népligeti sportcentrumában. Az U-
19-es gárdánknak sikerült legyőznie 
nagynevű ellenfelét. Több edzői ér-
tekezletet tartottunk együtt, mely-
nek során többek között az angol 
edzésmódszerek jelentőségéről is 

szó esett. Természetesen ezen mód-
szereket alkalmaztuk a felkészülések-
nél, mely meg is hozta eredményét. 
Utánpótlás-csapataink a 2009-2010-
es bajnokságban jó eredményeket 
értek el. U-19 ifjúsági és U-16 serdülő 
I. csapatunk megye II-es bajnokság-
ban 2. helyezést ért el; U-13 serdülő 
II. csapatunk ¾ pályás bajnokságban 
9. lett; az U-10 serdülő III. csapatunk a 
NUPI-tornákon indulva ért el előkelő 
helyezéseket; az U-7 és U-8 előkészítő 
csapataink a tornákon jó szerepléssel 
hálálják meg a bizalmat.

Vasvári Ferenc
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a k C i Ó 

a szemcsi Optikában!
Kenvelo – saxo napszemüvegek 

3000 Ft-ért
Polar szűrős napszemüvegek 

6000 Ft-ért
szemüvegkeretek 

5000 Ft-ért (a készlet erejéig)
Fényre sötétedő műanyag szemüveglencsék 

10 500 Ft/db-tól
Dioptriás napszemüveg-lencsék 

6 700 Ft/db-ért
LÁTÁsvIzsGÁLAT És szAKTANÁCsADÁs

(Bejelentkezés alapján, kedden délután)
Cím: 2132 Göd, Ady endre u. 2. 

(Felső-gödi vasútállomás)
Tel.: 06 20 263 7066, 06 27 333-720

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 10–18-ig,

szombat: 10–13-ig
a  v i l á g  n e m  a l k a l m a z k o d i k 

a z  ö n  l á t á s á h o z !

antal-ka autósiskola 

Minden hónap második 
hétfőjén Gödön, 
m,  a,  b,  C,  E 

kategóriára vezetői 
tanfolyamot indít.  

Következő kezdések: 
július 12-én 

és augusztus 09-én 
17 órakor. 

Tel.: 06 20-942-6990  

www.antal-kaautosiskola.hu 

Víz – 
gÁz – 
Fűtés –
szerelés

DuGuLÁs-
eLhÁRíTÁs 
vILLANyBOyLeR 
                         javítás

Fövényesi Csaba
06 30 9 322-114

Kecskeméti Dániel
telefon: 20/536 9834

Gidai Béla
telefon: 30/524 9590

szErElés

Rendszer átalakítás • Fürdőszoba felújítás
Lakatos munkák • egyéb szerelések

Fűtés - Víz - Hűtés
INGyeNes CIPő jAvíTÁs (1 pár) v. ruhatisztítás (1 db) v. mosás-vasa-
lás (1 kg) ha szőnyegeit nálam tisztítattja (min. 10 m2-től) 1290 Ft/m2 árért. 
Ingyenes házhozszállítással Göd-Vác-dunakeszi térségében. Göd, Kincsem 
Park, nyitva: H.-P.: 7,45–16,45-ig. Szombat ügyeleti tel.: 06 30 296 1771.
PARKeTTÁs vÁLLAL hagyományos, szalag-, laminált padlólerakást, 
csiszolást, lakkozást, javítást. Tel.: 06 70 505 1177
szOBAFesTÉs, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, 
gipszkarton falak és álmenyezetek építése, stb. Tel.: 06 30 386 4456
FAKIvÁGÁs! Veszélyes fák kivágása alpintechnikával is, kosaras daru-
val! Elszállítás megoldható. Tel.: 06 30 463-4070, 06 27 337-353
hÁzhOz MeGy! Fodrász, gyógypedikűrös! 
Hívd Idikót!  Tel.: 06 70 269-8446
LINDA FODRÁszAT, füllyukasztás, műköröm készítés. 
Göd-felső, Lenkey u. 23. Tel.: 06 70 323-1914
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esküvők exkluzív környezetben megfizethető áron! 

Családi rendezvények, születésnapok, keresztelők, ballagások . . . 

2131 Göd Nemeskéri út 33.    www.nemeskerikuria.hu     Tel.: 06 30 849 6646

A LeGjOBB sTeAKes eGy hÁz!
MI KÉszíTjüK A KÖRNyÉK LeGjOBB sTeAKjeIT, óRIÁsBuRGeReIT!

szüLeTÉsNAPOK, BARÁTI ÖsszejÖveTeLeK, CÉGes ReNDezvÉNyeK TeXAsI hANGuLATBAN.

2131 GÖD ALAGÚT ÚT - NeMesKÉRI ÚT sAROK • WWW.sTATIONPuB.hu • 06 30 849 6646
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Sitt, sóder, homok, 
termőföld szállítás, 

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

GÉPI FÖLDMuNKA

KONTÉNeR ReNDe LÉs

06-20-941-5805

Posztos-Electric kft.
vállalunk teljeskörű

villanyszerelést,
hibaelhárítást, karbantartást.

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

Kiváló minőségű, új, hazai
gyErmEkruHÁk 

FillérEkért
78-158 méretben

Kapható a MONAFAKTuRA
műteremben!

FeLsőGÖD, jósika u. 27/a
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tV-k, 
Videók, Cd-k, 
Hifi tornyok javítása

latorczai istván
tel.: 06-20-321-4801

dugulÁsElHÁrítÁs
H é t V é g é n  i s !

kiszÁllÁsi díj nélkül!
te l . :  0 6 - 7 0 - 6 2 6 5 - 7 0 9Friss fogyasztásra, 

lekvárnak, befőzéshez 
sárgabarackot vásároljon 

a termelőtől!

Előjegyzéssel, 
akár házhoz szállítással is!

Tel.: 06-30-500-1994
       06-27-332-814

cím: Göd, Révay u. 16.

sÁRGABARACK vÁsÁR!
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Júniusi keresztrejtvényünk megfejtése: 

„Szeretettel várjuk az idén megújult Széchenyi csárdában az 

alsógödi Duna-parton!” 

Nyerteseink: Kmett László és Cseszneki Dávid. 

A nyereményeket eljuttatjuk Önökhöz. Gratulálunk. Júliusi ke-

resztrejtvény feladványunk megoldását, kérjük, nyílt levelezőla-

pon juttassa el szerkesztőségünk címére. 2132 Göd, Pf.: 72.! 

Nyereményeink: Egy-egy 2 000 Ft-os ajándékutalvány, amelyet az 

Inczeffy Patika ajánlott fel a győzteseknek!

 

Inczeffy patika
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Nyári naptej akció! 
Minden Vichy és La Roche naptej mellé értékes ajándékot adunk! 

Kellemes, pihentető nyarat kívánunk minden kedves Olvasónknak! 
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Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
a 2010. szeptember 20-tól 

induló tanfolyamainkon:

Általános kezdő
Általános haladó

Nyelvvizsga előkészítő
óvodás és iskolás gyermektanfolyamok

Beíratkozás: 
2010. szeptember 15-16. 16.00 – 18.00 óráig

Helyszín: Huzella Tivadar Általános Iskola
2131 Göd, Petőfi S. u. 48.

Jelentkezés: 70/270-4664, 70/409-232


