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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 fürdőszoba. 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                               T.: 06-70-361-2101

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 1,5m. Garázs 60 m2, 
erkély 60 m2, terasz 30 m2. Parkosított kert, kerti grill.

Irányár: 51 M Ft                                            T.: 06-70-361-2107

Eladó Nagytarcsán 1840 m2-es telken, ÚJ ÉPÍTÉSŰ, 
4 lakásos, 98 m2-es 1 szobás + 2 félszobás + nappalis sorházi 
lakások, 23 m2-es garázzsal, légkondicionálóval.
A lakásokhoz önálló telekrész tartozik.

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

Dunakeszi kertvárosi részén eladó 300 m2-es telekrésszel, 
azonnal költözhető teljesen felújított 80 m2-es 3 szoba + 
amerikai konyhás nappalis családi ház. Új tetőszerkezet, bur-
kolatok, fürdőszoba, szigetelés. Melléképület: szoba, konyha, 
fürdőszoba. Kocsi beállási lehetőség.
Irányár: 25,8 M Ft                                          T.: 06-70-361-2104 

Dunakeszi központi helyén Dunai panorámás téglaépítésű 
2 emeleti lakás, 39 m2 + erkély 1+1 szoba. Tehermentes, D-
Ny tájolású eladó. A lakás minden fogyasztása egyedi mérővel 
mért, fűtése gáz cirkó / radiátoros/ Alacsony rezsi költség, fű-
tés télen (7-8000-Ft meleg vizel)/ hó Közös költség 4 500.- Ft
Irányár: 13.900 000-Ft                               T.: 06-30/9929-060

Felsőgödön Dunai oldalon eladó 100 nöl telken, önálló családi 
ház, 42 m2 alapterület + 33 m2 tetőtér. Villany, víz, csatorna a 
házban, gázcsonk az udvarban. Gyönyörű ősfás telek, csöndes 
kellemes környék.

Irányár: 14,8 M Ft                                              T.: 06-70-361-2105

Eladó Gödön 561 m2-es gyönyörű ősfás telken, 37 m2-es egy 
szobás, tégla családi ház.
Melléképület, pince tartozik a lakáshoz. 
A telek beépíthetősége 25 %.

Irányár: 18,5 M Ft                                         T.: 06-70-361-2107 

Eladó Felsőgödön 944 m2-es összközműves telken egy 2000-ben 
épült, szép kivitelezésű és nagyon jó elrendezésű, dupla komfortos, 
tágas,132 m2 lakóterű, 2+4 félszobás, tetőteres családi ház. Az 
épület a telek hátsó részén fekszik, távolabb az utcától, megbújva 
a fák között.A kertben gyümölcsfák, cserjék, tuják váltogatják egy-
mást. Vonat, busz, óvoda, iskola, üzletek a közelben. 
Irányár: 32 millió Ft                                    T.: 06-70-633-7458
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Salamon Tamás főszerkesztő

Micsoda őrült 
nyár! Június-
ban nem le-
hetett esernyő 
nélkül elindul-

ni, júliusban egyszerűen nem lehetett 
hosszabb időre kimenni a negyven 
fok miatt (azóta megérkezett a hideg-
front). Egy Debrecenből érkező nagy-
mama mesélte, hogy télen a nagy hó 
miatt nem tudott jönni, tavasszal a 
folyamatos eső és árvíz miatt, most 
pedig a kánikula okoz neki nehézsé-
geket. Mindenből a szélsőséget kap-
juk. Shakespeare szerint nincsen a 
világon se jó, se rossz: a gondolkodás 
teszi azzá. 
 A shakespeare-i gondolat men-
tén haladva kifejezetten „örömömet 
leltem” a szúnyogáradatban, így 
legalább este nyolc után kénytelen 
voltam bemenni a házba, kint nem 
lehetett megmaradni. Ugyanígy „bol-
dogsággal töltött el”, hogy órákon 
keresztül locsolhattam növényein-
ket, mert különben minden kiszáradt 
volna. Sőt, „örömet jelentett” a Család 
utcán végigautózni, mert így egészen 
biztos nem ér baleset. Annyira mé-

lyek a földút árkai, hogy csak lépés-
ben haladhatok előre. Vagy nézzük az 
Ady utat! Ha bárki az M2 felől érke-
zik, rögtön képet kap kis városunkról. 
Minden harmadik ház előtti terület 
rendezett. Ennek tényleg örülni kell, 
mert ha egy sem lenne, mi lenne? 
Meg is állok néha, és az út menti sze-
metet szedem. Egy kicsit hozzájárul-
hatok a város szebb arculatához. És 
az út menti hatalmas kupacok, sóder 
és föld? A lakók igényességét mutat-
ja ez, és az sem baj, hogy hetekig, 
hónapokig ott maradnak a halmok. 
A közterület-felügyelők is biztosan 
elmondtak egy-két ejnyebejnyét, de 
végül is egy településen lakunk, ma 
te, holnap én. Vigyáznunk kell egy-
másra, nem?
 Komolyabbra fordítva a szót: 
A nemzeti ünnepen Gödön is elma-
rad a tűzijáték. Az így megtakarított 
összeget a gödi árvízkárosultak javára 
fordítják. Ehhez Shakespeare sem kell. 
Ez jó dolog.

Ifjúsági alkotótábor / 15. oldal
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24 napirendi ponttal kezdte maratoni 
ülését a gödi testület. A további elő-
készítés szükségessége miatt a Né-
meth László Iskola státuszigényével, 
illetve az óvodai férőhelyek biztosítá-
sával foglalkozó pontok lekerültek a 
napirendről, az „egyebekben” a kép-
viselők közös döntéssel több témát is 
felvettek a tárgyalandók közé.

Módosult a költségvetési rendelet
Technikai jellegű szavazás biztosította 
azt az apró változtatást, melyet Markó 
József és dr. Pintér György előterjesz-
tésében ismerhettek meg a képviselők. 
A 2010. július 1-jétől visszamenőleges 
hatállyal életbe lépő rendelet egy mel-
léklettel bővült, mely a kiadásokat és a 
bevételeket részben önálló intézmé-
nyenként és önkormányzati összesen-
ként, valamint külön a helyi kisebbségi 
önkormányzat kiadásait kiadási jogcí-
menként, bevételeit forrásonként tar-
talmazza.

Kiegészült az SZMSZ
Az esetlegesen felmerülő szabálytalan-
ságok kezelésére ad útmutatót az ülé-
sen elfogadott kiegészítés Göd Város 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatához.

Módosult a közterület-használatról szó-
ló rendelet
A városban működő mozgóárusítással 
foglalkozó cég (F. F.) az Alkotmánybí-
róságon keresztül alkudta le a város 
által kiszabott közterület-használati 
díjat. Az új rendelet szerint 300 ezer 

Képviselő-testületi ülés – összefoglaló
Utolsó, munkaterv szerinti ülését tartotta a városháza dísztermében a 2006-ban megválasztott testület 
2010. július 7-én. Az ülésen a körzet országgyűlési képviselője, Bábiné Szottfried Gabriella is tiszteletét tette.

forintot kell megfizetni mozgóbolton-
ként évente. Többek kérésére bekerül-
het egy kapcsolódó rendeletbe, hogy 
hétvégenként, pihenőidőben milyen 
erősségű hangjelzést használhatnak 
majd a mozgóárusok a lakosság figyel-
mének felhívására. Lenkei György  fon-
tosnak tartotta, hogy a város lehetőség 
szerint védje saját, helyi, ide adót fizető 
kiskereskedőinek érdekét.

Vasdaraboló csarnok épül 
– és zajzáró fal
Városrendezési hatástanulmányt nyúj-
tott be az OVIT ZRT, miután szándéka 
szerint egy új csarnokot építene, mely-
ben vasdarabolással foglalkozna. A 
munkahelyteremtés dicséretes ténye 
mellett a képviselők üdvözölték, hogy a 
hatástanulmány kitér a zajvédelemre, s 
a közút felőli oldalon az irodaépülettől 
az iparvágányig zajelnyelő fal építését 
tartalmazza a környezet és a környéken 
élők védelme érdekében.

Új csarnokot épít a Samsung SDI is
A Samsung eddig a szabad ég alatti 
tároló tevékenységét viszi csarnokba. 
Zajjal nem jár majd az 1000 négyzet-
méter feletti – tehát legmagasabb 
adósávba tartozó csarnok használata. 
A kialakítás során az építész együttmű-
ködött a Tervtanáccsal, a csarnok külső 
megjelenése sem fogja a római kori 
erőd romjait zavarni.

Új hasznosítói lesznek a Szakáts-kert al-
só részének
Hosszas vita alakult ki a hasznosításra 

beérkezett pályázatok körül. Kovacsik 
Tamás elmondta, hogy lényegében egy 
pályázat maradt versenyben, mert a 
Horgász Egyesület tartozik a városnak, 
ami kizáró tényező, a harmadik pályá-
zó pedig visszalépett. Az előterjesztés-
ben szereplő anyag nem elégítette ki 
valamennyi képviselő igényét. Azok 
azonban, akik részt vettek az előkészí-
tő bizottsági munkákban, kiálltak a két 
lelkes, tenni akaró gödi pályázó mellett. 
A pályázók a kiírásnak megfelelve, a je-
lenlegi természeti állapot megőrzésre 
és ápolására, tanösvény, kivilágított sé-
tány, fajátszótér, fedett szín kialakításá-
ra, a csónakház felújítására, hajóbérlés-
re, táborok szervezésére vállalkoznak, 
helyi sportszervezőkkel és vállalkozók-
kal egyeztetnek. Szándékuk szerint a 
Horgász Egyesülettel is együttműköd-
nének.  Évi 300 ezer forint bérleti díjban 
állapodtak meg az Önkormányzattal.

Elkelt az Iskola köz
Hónapok óta húzódott az alsógödi 
katolikus egyházközség előterjesz-
tése alapján az Iskola köz értékesí-
tése. A megszületett megállapodás 
értelmében két részletben fizetik ki a 
vételárat. Az egyetlen ott lakónak az 
autós bejárási lehetőséget biztosíta-
nak. Megfelelő lejáróval a 2-es főútról 
burkolt parkolóhelyeket alakítanak ki, 
hogy az idős, nehezen mozgó hívek is 
látogathassák a szentmiséket, s ehhez 
ne a járdán kelljen az autóknak közle-
kedniük.

Forgalomszabályozás a Nemeskéri úton
Egyeztető fórumot tartottak a lakosság, 
a fuvarozó cégek és a város képviselői, 
ám az ott megszületett konszenzust az 
érintett lakosság később egy levélben 
felmondta. Dr. Nagy Atilla aljegyző elő-
terjesztésében táblás forgalomlassítás 
(40 km/h) szerepelt, egy a lakosság 
által javasolt, későbben megépülni 
vágyott bekötőút létrejöttéig így tudja 
a város rendezni a konfliktust a teher-
fuvarozók és az ott élők között. Egyes 
szakaszokon továbbra is él a 7,5 tonna Az utolsó testületi ülés 
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feletti súlykorlátozás, behajtani csak 
engedéllyel lehet. 

Kártalanítás
2003-ban kötött bérleti szerződést az 
Önkormányzat Kruzslicz Istvánnal, a 
MEOE gödi szervezetének elnökével 
az úgynevezett Albérlők Házára vo-
natkozóan. 2010-ben a szerződés fel-
bontásakor a bérbeadó jelezte, hogy a 
vagyonát képező ingóságok megsem-
misültek,  egy tételes lista alapján azok 
eszmei értékének megtérítését kéri. A 
megkeresés helytálló, az igényelt, kö-
zel 440 ezer forint kárt megfizetik.

Göd igényt tart a Csapatpihenőre
Göd Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete július 7-én döntött: 
megigényli az eddig a Honvédelmi 
Minisztérium gondozásában állt, ám a  
Magyar Állam tulajdonát képező 263-
as helyrajzi számú, Göd Bartók B. u. 11. 
szám alatt található csapatpihenőt. A 
Feneketlen-tó és a kis Duna-ág szom-
szédságában fekvő terület ideális vol-
na akár művelődési központnak is saját 
szálláshelyekkel – mondta el Markó Jó-
zsef polgármester.

Csökkent az önrész
Ez a jó hír most nem érinti az Önkor-
mányzatot, ugyanis a kompok-révek 
pályázaton a szolgáltató indul, s ő fogja 
az önrészt is finanszírozni. Az ezzel kap-
csolatos 72/2010-es sz. ök. határozatot 
azért kellett módosítani, mert változott 
a pályázat struktúrája is. Göd ezzel a 
pályázattal egy - az új sétányhoz, felújí-
tott játszótérhez illeszkedő - kompváró 
helyiségre tehet szert.

Támogatások
A Göd Városi Polgárőrség 2010. évi mű-
ködéséhez 900.000 Ft, a Dunakanyar 
Polgárőrség 300.000 Ft vissza nem té-
rítendő támogatást, a Gödi Rendőrőrs 
pedig 120.000 Ft üzemanyag támoga-
tást kapott.

Sportcélú pályázatok
Saját kerete terhére alapítványokat 
támogatott a Sport Bizottság, ehhez 
azonban az SZMSZ szerint a képviselő-
testület hozzájárulását kérte. Vihart ka-
vart a GDSE Röplabda Szakosztályának 

szánt mobil hálóállvány igénye, melyet 
a Dunakanyar Egészséges Gyermeke-
iért Alapítványon keresztül terjesztet-
tek be.  Végül megkapta a támogatást, 
csakúgy, mint Tánc Szakosztálya a 
táncbemutatójára és a Búzaszem Ala-
pítvány a szeptemberi futófesztiváljá-
nak lebonyolítására.

Vis maior tartalék igénylése
A 8/2010 kormányrendelettel közzétett 
Vis maior tartalék igényélésre pályáza-
tot nyújt be az Önkormányzat a Lenkey 
u. – Árpád u. – Révay u. csapadékvíz, 
belvíz által okozott károk helyreállításá-
ra és védekezési költségekre, valamint 
a dunai árvíz védekezési költségeire.

Közbeszerzés indul
Megindították az eljárást, melynek tár-
gya a Kastély Központi óvoda Kapaci-
tás bővítése, a Göd Rákóczi utca 23. sz. 
alatti ingatlan felújítása, 75 férőhelyes 
óvoda kialakításának kivitelezési mun-
kái. A kis- és középvállalkozásokat, he-
lyi kivitelezőket várják.

Nincs hozzájárulás
Mivel szabad strandot szeretne kiala-
kítani az Önkormányzat az alsó-gödi 
Duna parton, nem adta meg tulajdo-
nosi hozzájárulását az évek óta a rév 
kikötő és az SE stégje között veszteglő 
úszóműnek a további fennmaradás-
hoz. Igaz, hogy engedélyt eddig sem 
adott, hanem bíróságon próbálta elér-
ni a jogtalanul ott tartózkodó, a szabad 
strand kialakítását akadályozó úszómű 
felszámolását. A víz minősége fürdésre 
kiváló a gödi partoknál, az pedig meg-
oldható, hogy 100 méterre legyen a rév 
a strandtól. Az SE Kajak-kenu Szakosz-
tályával történő megegyezés és a vízi-
sí-pálya útvonalának módosítása után 

nem gördülhet újabb akadály a strand 
megnyitása elé.

Teremhasználat
Pinczehelyi Tamás a Sport Bizottság el-
nökeként kérte, hogy jöjjön létre egy 
olyan fórum, melyen a város, a TESZ, a 
Gödi SE, a GDSE és valamennyi érdekelt 
részvételével megtárgyalnák a Huzella 
Tornacsarnok és a Balázsovits Sport-
csarnok teremhasználatát  a megnöve-
kedett, megváltozott igények miatt. A 
képviselő-testület dr. Bognár László al-
polgármestert bízta meg az egyeztető 
fórum megszervezésével.

Nem lesz tűzijáték
A Szociális Bizottság elnöke, Lenkei 
György előterjesztésében kérte, hogy a 
város idén ne tartsa meg az augusztus 
20-i tűzijátékot, annak anyagi forrásait 
csoportosítsa át az ár- és belvízkárosul-
tak javára. Több képviselő – Szabó Csa-
ba és dr. Pintér György is jelezték, hogy 
a körzetükben többeket ért komoly, 
belvíz okozta kár. A testület döntése 
értelmében a közel 400 ezer forintot a 
legsúlyosabban károsultak között oszt-
ják majd szét.

Változás a strandbelépők árában
A könnyebb pénztári kezelést elősegí-
tendő a strandbelépők árát kerekítené 
a TESZ, egyes jegyeknél ez némi csök-
kenést, másoknál 5-15-25 Ft emelke-
dést jelenthet. A testület helyt adott az 
előterjesztésben foglaltaknak.

Petíció
A Bozóky-téri kispiac helyi árusai és 
vevőköre több száz aláírással kérte a 
testület hozzájárulását ahhoz, hogy a 
helyükön maradva folytathassák tevé-
kenységüket. A képviselők megadták 
hozzájárulásukat.

GÖDI KÖRKÉP

jobbról Bábiné szottfried Gabriella 
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Rövid visszatekintés 
Néhány héttel az önkormányzati ciklus vége előtt érdemes áttekinteni Göd város pénzügyi helyzetét. Er-
re egyébként az 1992-ben elfogadott államháztartási törvény is kötelezi a polgármestereket, akiknek az 
önkormányzati választás előtt 30 nappal kötelessége részletes jelentést közzétenni „a helyi önkormány-
zat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, 
a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.” Tudomásom szerint Markó József polgármester 
úr lesz az első, aki ennek a törvényi kötelezettségnek Gödön eleget tesz.

mely kamatainak egy részét az ál-
lam támogatásként átvállalta, illet-
ve átvállalja. (Ezeket a támogatott 
kamatozású hiteleket a város a Ba-
lázsovits Sportcsarnok építéséhez, a 
2006. évi útépítésre és csapadékvíz 
elvezetésre vette fel.) Azaz 2007-ben 
kiváltottuk a „gazdaságtalan” magas 
kamatozású hiteleket és megtartot-
tuk a gazdaságosakat. 

c. mivel így a kötvénykibocsátásból 
befolyt 2,75 milliárd Ft-ot nem teljes 
egészében az adósságok kiváltására 
fordította a város, ezért Göd városá-
nak maradt beruházásokra fordít-
ható pénze, melyet felhasználásig 
piaci alapon leköthetett és leköthet. 
Ebből 2010. július közepén még 
mindig 800 millió forint van lekötve, 
azaz a jelenlegi városvezetés nem 
élte fel a kötvénykibocsátásból be-
folyt összeget. Így a lekötött összeg-
ből az elmúlt három évben több 
mint 190 millió forint kamatbevé-
tele volt a városnak. Azaz egyszerre 
van a városnak fizetési kötelezett-
sége a vissza nem fizetett hitelek és 
a kibocsátott kötvény után és van 
– nyilván kisebb összegű – kamat-
bevétele a lekötött pénzei után. 

d. így lehetőség nyílt különböző pályá-
zatokon való részvételre, hiszen a 
város a sikeres pályázatok esetén 
biztosítani tudta a pályázati ön-
részhez szükséges összegeket. No-
ha az ilyen célra fordított összegek 
nyilván növelik a város adósságát, 
ugyanakkor módot adtak e pénzek 
többszörösét kitevő beruházások 
megvalósulására. A részben pályá-
zati pénzekből, illetve  tisztán ön-
kormányzati forrásokból e ciklus-
ban mintegy másfél milliárd forint 
összegben valósultak meg Gödön 
beruházások. 

Ennek az önkormányzati ciklusnak az 
elején, 2006 őszén az önkormányzat-
nál igen jelentős fizetési nehézségek 
voltak. Ez azt jelentette, hogy az ön-
kormányzat a beérkezett számlákat 
„sorba állította”, és csak akkor fizetett 
– sokszor igen jelentős késéssel –, ha 
pénzhez jutott. Előfordult, hogy az ön-
kormányzatnál dolgozók járandóságát 
is csak nehézségek árán fizették ki. 

 A 2006. novemberi Gödi Körkép-
ben már tájékoztattuk a gödi polgáro-
kat a város hosszú távú adósságainak 
összegéről. Ez az akkor ismert számok 
alapján közel 2 milliárd forintot tett ki. 
De a városnak volt két rövid lejáratú 
hitele is, így 2006. december 31-én a 
város teljes adóssága meghaladta a 
2,6 milliárd forintot, és a város még így 
is fizetési nehézségekkel küzdött. Sőt 
2007. elején is kerültek elő a koráb-
bi időszakhoz tartozó kifizetnivalók. 
Például több mint 250 millió forintot 
kellett visszafizetni a Magyar Állam-
kincstárnak a SAMSUNG-nak adott 
iparűzési adómentesség miatt. A fize-
tési kötelezettségek egy részét csak 
jelentős késedelemmel teljesítette, 

ezért igen magas összegű, tízmilliós 
nagyságrendű büntetőkamatot is ki 
kellett fizetni. Ebben az időszakban 
Göd városa csőd közeli állapotban 
volt.

A kötvénykibocsátás

Ilyen előzmények után döntött az ön-
kormányzat – számos más magyaror-
szági önkormányzathoz hasonlóan 
– a kötvénykibocsátás mellett. Ezt 
Göd város képviselő-testülete 2007. 
július 19-én szavazta meg. A név sze-
rinti szavazás során ellenszavazat nem 
volt, a szocialisták tartózkodtak, min-
denki más, így a kötvénykibocsátást 
azóta is rendszeresen támadó képvi-
selők is megszavazták az erről szóló 
határozatot.

A kötvény kibocsátása azt jelenti, hogy 
Göd 18 093 000 svájci frank, akkori ár-
folyamon 2 750 000 000 forint össze-
gű forráshoz jutott, melyet a városnak 
20 év alatt, azaz 2027-ig kell visszafi-
zetnie. 2010-ig a kamatokat rendben 
fizettük, a tőke törlesztése 2011-ben 
kezdődik. 

Tény, hogy a kötvény kibocsátása mi-
att Göd eladósodása jelentősen meg-
nőtt. Ugyanakkor az is tény, hogy 

a. Göd városa 2007. óta a beérkezett 
számlákat folyamatosan ki tudja fi-
zetni, míg előtte folyamatos fizetési 
gondokkal küzdött.

b. a Göd által kibocsátott kedvező 
kamatozású kötvényből befolyt 
pénzből a város visszafizette a ko-
rábban felvett hitelek közül 1,6 mil-
liárd forint értékben a kedvezőtlen 
magas kamatozásúakat. Ugyanak-
kor nem fizettünk vissza 666 millió 
forint értékben olyan adósságot, 

Dr. Pintér György
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 A helyi politikai viták egy része 
folyamatosan arról szól, hogy a meg-
érte-e felvenni kötvény formájában 
ezt a hosszú távú terhet jelentő hitelt. 
A válasz erre kettős: 2007-ben nem 
volt érdemben más lehetősége a vá-
rosnak, így véleményem szerint a vita 
legfeljebb arról szólhatott volna és 
szólhatna, hogy éppen ilyen összegű 
hitelfelvételre volt-e szükség. De érde-
mi szakmai vita e kérdésben nem volt. 
Arra a kérdésre, hogy gazdaságos volt-
e svájci frankban ilyen feltételekkel 
felvenni hitelt, csak a kötvény vissza-
fizetése után lehet választ adni. Akár-
csak a magánszemélyek esetében, a 
törlesztőrészletek folyamatosan vál-
toznak az aktuális árfolyamtól és a 
kamatmozgásoktól függően. Annyi 
biztos, hogy ilyen kedvező kamatot, 
pontosan fogalmazva kamatfelárat a 
piacon ma már nem lehet elérni. Az is 
biztos, hogy az elmúlt három évben 
megérte a kötvény. 
 A kötvénykibocsátásból szár-
mazó bevételek fel nem használt ré-
szét lekötöttük. Ebből a lekötésből 
származó kamatbevételek 2008-ban 
a kötvény kamatfizetési kötelezett-
ségének 78%-át, 2009-ben a 96%-át 
fedezték. A lekötött pénzeszköz ka-
matbevétele 2009. december 31-ig 
178 millió forint, a teljesített kamat-
fizetés 213 millió forint volt. Így csak 
a két összeg különbözetét, 35 millió 
forintot fordított összesen az Önkor-
mányzat az elmúlt közel három év-
ben a 2,75 milliárd forint utáni kamat 
megfizetésére. Ez azt jelenti, hogy 
gyakorlatilag csak évi fél százalék ka-
matot fizettünk ebben az időszakban 
ez után az összeg után.

További hosszú távú, a jelen cikluson 
túlnyúló kötelezettségek
Bár nem ebben a ciklusban keletkez-
tek, de a teljesség kedvéért megemlít-
jük az alábbi hosszú távú, a jelen ciklu-
son túlnyúló kötelezettségeket. 

a. Készfizető kezességvállalások
Készfizető kezességvállalás a Duna-
keszi Térségi Víziközmű Társulat és 
a Gödi Lakópark Víziközmű Társulat 
szennyvíz-csatorna bekötésekhez 
kapcsolódóan keletkezett. Mindkét ke-
zességvállalás a korábbi ciklusok elkö-
telezettsége volt, a lejárati idejük 2013. 
A Dunakeszi Térségi Víziközmű Társulat 
esetében az Önkormányzatnak még 
nem keletkezett fizetési kötelezettsé-
ge, azonban a Gödi Lakópark Víziköz-
mű Társulat fizetéselmaradása miatt 
sajnos már többször kellett fizetni.

b. Hosszú távú hitelek
A 2007-ben vissza nem fizetett támo-
gatott kamatozású hitelek, melyek 
tőketartozása 2009. december 31-én 
586 millió forint volt. A Sportcsarnok 
építéséhez felvett hitelt 2016-ig fizeti 
vissza az Önkormányzat, míg az útépí-
téshez és a csapadékvíz elvezetéséhez 
igénybe vett hitel futamideje 2025-
ben jár le. 

Kintlévőségek
A városnak vannak kintlévőségei is. 
Ezek olyan pénzek, melyeket már meg 
kellett volna kapnia a városnak, vagy 
hamarosan befolynak. Egyrészt több 
mint  200 millió forintot tesz ki az az 
összeg, melyet a gödi polgárok és vál-
lalkozások nem fizettek be az elmúlt 
években, azaz ilyen összegű szemét-

díj, gépjárműadó vagy építményadó 
nem folyt be. Másrészt az elnyert és 
már megvalósított beruházásokhoz 
még mintegy 150 millió forint pályá-
zati támogatás beérkezése esedékes.
 Göd városának 2010. július köze-
pén még mintegy 270 millió forint ösz-
szegű folyószámla hitele is van. Ez az 
összeg valamivel kisebb, mint a város 
kintlévőségei. Azaz ha a kintlévőségek 
maradéktalanul befolynának, akkor er-
re a hitelre nem lenne szükség.

Zárógondolatok
Szemben az előző városvezetéssel, 
ebben a ciklusban még nem hang-
zott el felelős vezető szájából, hogy 
a város jó pénzügyi helyzetben van. 
Politikai pártállástól függetlenül senki 
sem vitatta, hogy az önkormányzato-
kat ebben a ciklusban rendkívül tisz-
tességtelen módon alulfinanszírozták. 
Ezeken a szűkre szabott lehetősége-
ken belül igyekeztünk és igyekszünk 
a lehető legjobban tenni a dolgunkat, 
azaz biztosítani Göd város és intézmé-
nyei zavartalan működését és végre-
hajtani mindazon fejlesztéseket, me-
lyekre  szűkre szabott lehetőségeink 
módot adnak. 
 Mint a Pénzügyi Ellenőrző és Köz-
beszerzési Bizottság elnöke elmond-
hatom, hogy 2006-ban a várost csőd 
közeli helyzetben vettük át. A rendkí-
vül súlyos helyzetet kezelni tudtuk, a 
város jelenleg biztonsággal működ-
tethető.  Személyesen is bízom abban, 
hogy az Önök bizalmából tudjuk foly-
tatni a megkezdett munkát. 

Dr. Pintér  György elnök
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság, 

körzeti egyéni képviselő

Fejlesztési eredményeinkről
Szegedi Sándor gazdasággal foglalkozó alpolgármesterként dolgo-
zott az elmúlt négy évben, a város vagyongazdálkodásáról foglalta 
össze gondolatait.

Az Önkormányzat testülete a kötvény-
kibocsátás elfogadásával egyidőben 
kimondta, hogy a kapott összegből 
500 millió forint értékben bevételt je-
lentő beruházásokat hoz létre. 
 Szeretném leszögezni, hogy ez 
az összeg most is rendelkezésre áll 

kedvező kamatozású lekötött betét 
formájában. 
 A képviselő-testület a 2006-2010 
közötti időszakban a következőket 
tartotta rendező elvnek:
–  a város színvonalas működtetését

Szegedi SándorFolytatás a 8. oldalon
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N Y I l a T K o Z a T
Göd Város Önkormányzata a 
Bozóky téren továbbra is válto-
zatlan feltételekkel biztosítja a 
kistermelők részére az árusítás 
LEhETőséGéT.

Markó József      Dr. Szinay József 
polgármester                       jegyző

–  a pályázati lehetőségek kihasználását
– a függőben lévő megállapodások, 

hatósági eljárások lezárását, me-
lyek a település jövőbeni gazdál-
kodását befolyásolják

– a beruházások tekintetében a ki-
sebb léptékű, de bevételt biztosító 
fejlesztések támogatását.

Fontosnak tartottuk, hogy a város 
nagy adófizető cégei a jövőben is Gö-
dön maradjanak, és tevékenységüket 
tovább bővítsék a kötelezően előírt 
városrendezési hatástanulmány elő-
írásai szerint.
 Aláírásra kész a megállapodás a 
Samsung, a DMRV és az Önkormány-
zat között a Göd-Vácot összekötő 
szennyvízvezeték átadásáról. Ez a 
megállapodás lehetőséget ad a  jö-
vőben a 2/A túloldalán ipari terület 
kialakítására, melyről 2008-ban dön-
tött a testület. Új cégek letelepedését 
segítettük a 2/A melletti területen. 
Adómentességet nem biztosítottunk 
senkinek. A ma legnagyobb adófize-
tő cég részleges adómentessége is 
megszűnt. A cég közel 600 millió fo-
rint adót fizet a városnak évente. 
 Az előző ciklus idejében indult 
el az úgynevezett „temető”-tábla fej-
lesztése, melynek során számos vi-
tatott kérdést kellett tisztázni. Úgy 

tűnik, a fejlesztőkkel végre sikerül 
megállapodni arról, hogy az ingatlan-
fejlesztés keretében térítésmentesen 
biztosítsanak intézményi területet 
iskola, óvoda, stb. számára. Csak csa-
ládi házas övezet kialakítását tudjuk 
elfogadni.
 A választási ciklus első évében 
adták át a 300 főt befogadó új öltö-
zőépületet a strandon. Szintén eb-
ben az évben kezdte meg működését 
a 60 gyermeknek európai színvonalú 
ellátást biztosító bölcsőde.
 Az Önkormányzat hiteleinek visz-
szafizetése a következő évtől jelentős 
terhet fog jelenteni a gazdálkodá-
sunkban. A bevételek növelésének 
érdekében mind az ipari terület nö-
velése, mind pedig a turizmus növe-
lése érdekében jelentős intézkedése-
ket hoztunk.

 Még ebben az évben elkészül 
egy téli üzemeltetésre alkalmas „für-
dőház” a hozzátartozó pihenővel 
a strand jobb kihasználásának ér-
dekében.
 Folyamatban van – reményeink 
szerint kedvező végeredménnyel 
– a strand bővítését szolgáló többlet 
meleg víz vételezését biztosító eljá-
rás. Amennyiben sikerrel járunk, az 
ásványvíz palackozásával a jövőben 
jelentős bevételhez juthat a város.
 A MÁV Zrt-vel kötött megállapo-
dás keretében nyílt lehetőség mind-

három vasútállomás épületének 
rendbetételére, valamint a jövőben a 
parkolók és a környezet rendezett ki-
alakítására, ami a helyiek és az ideláto-
gatók kényelmét egyaránt szolgálja.
 Sződ község iparterületeihez a 
2/A túloldalán vezető út megépítését 
támogatjuk, mert az a tervezett gödi 
iparterületek megközelítését is segíti. 
 A megépített több kilométernyi 
kerékpárút, az igényesen kialakított 
terek, a felújított és újonnan épített 
utak és járdák, a Duna-parti sétány 
úgyszintén az itt élők színvonalasabb 
ellátását, valamint a másodlagos be-
vételt teremtő turizmust szolgálják.
 Az Önkormányzat vagyonának 
növelése, valamint a jobb és maga-
sabb színvonalú programok meg-
valósítása érdekében ragaszkodunk 
ahhoz,  hogy a Gödön lévő állami 
ingatlanok a város kezelésébe kerül-
jenek. Ez nagyon lassú folyamat, de 
bízunk abban, hogy az új kormány 
képviselőivel folytatandó tárgyalások 
eredményesek lesznek.
 A leírtakból kiderül a tisztelt Ol-
vasó számára, hogy a nehéz anyagi 
helyzetben lévő önkormányzatnak a 
lehetőségekhez kell alkalmazkodnia.
 A jelenleg is tartó válság idején 
beruházásainkat, fejlesztéseinket a 
lakosság igényeihez, a munkahelyte-
remtéshez kell igazítani, ami a város-
ban élők és az idelátogató vendégek 
életminőségét javítja.
 Bízom abban, hogy nincs messze 
az idő, amikor az Önkormányzatnak 
lehetősége nyílik több olyan fejlesz-
tésre, mint amilyen például a Szirt 
Inveszt által épített orvosi rendelő 
és patika, melyeknek árát nem az itt 
élőknek kell megfizetni. 

Szegedi Sándor 
alpolgármester

A felsőgödi vasúti gyalogos átkelő

Új bölcsőde az Oázis lakóparkban

Átadásra vár az egészségház
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A Kossuth tér városszerkezeti sze-
repéhez méltatlan állapota régóta 
indokolttá tette a tér rendezését, 
korszerűsítését. Göd Város Polgár-
mesteri Hivatala ezért 2010 feb-
ruárjában megbízást adott a Press-
TonTerv Tervezőirodának (Hubayné 
Horváth Nóra kertépítésznek) a Kos-
suth tér kertépítészeti tervének el-
készítésére. 
 Az önkormányzat a közösségi 
igényeket is figyelembe kívánta ven-
ni. Ezért a tervezést megelőzően a 
„Köztér Program” keretében a Stúdió 
Metropolitana Zrt. 2008 nyarán lakos-
sági felmérést végzett a területen.  
 A Kossuth tér megújításának fő 
célja, hogy a meglévő pavilonok fel-
számolásán és az új cukrászdaépület 
elhelyezésén kívül a szobor körül ün-
nepségek, közösségi rendezvények 
lebonyolítására alkalmas, a minden-
napokban pihenőparkként szolgáló 
köztér alakuljon ki. Cél volt továbbá, 
hogy a Kossuth tér növényállománya 
színesebb, díszesebb, fajgazdagabb 
legyen. További feltétel volt, hogy a 
köztér elegáns, reprezentatív megje-
lenéssel töltse be Alsógöd főterének 
szerepét, legyen térhatású a Pesti út 
felől is. Az új cukrászda a terület dél-
nyugati részére kerül, benne közcélú 
illemhelyet alakítanak ki. Az épület 
körüli burkolt felület egyben közös-
ségi tér szerepét is betöltheti. Köze-
lében kézmosó-ivókutat, asztalokat, 
padokat, hulladékgyűjtőket helyez-
nek el, és kerékpártárolókat is kialakí-
tanak. A jelenlegi átlós irányú gyalo-
gos főközlekedési irányt megtartja a 
terv. A burkolt járdák két, egymásba 
fűződő ellipszis alakot formálnak. A 
Pesti út mentén lévő járda szélesebb 
lesz  a biztonságosabb gyalogos és 
kerékpáros forgalom érdekében. 
 A járdák mentén a tér több pont-
ján helytörténeti témájú tablók, illet-
ve hirdetőfalak épülnek gödi címeres 
téglából. A címeres tégla megjelenik 
a cukrászdaépület homlokzatán is.  A 
gödi címeres tégla emlékeztet arra, 
hogy a Kossuth tér területén üzemelt 
az 1880-as évek végén létesített Floch-
féle téglagyár. Az agyag-nyerőhely 

a Feneketlen-tó helyén volt, a tégla-
égető kemence a hosszú házak és a 
Duna között működött, a Kossuth tér 
környékén irodaépület és téglaszárí-
tók álltak.  
 A park közepén bekerített, EU-
szabványnak megfelelő játszótér ki-
alakítását irányozza elő a terv. A játszó-
téren csúszdás mászóvár,  lengőhinta, 
homokozó, egyensúlyozós játék elhe-
lyezésére van lehetőség. A meglévő 
eperfa köré kör alakú pad kerül.
 A jelenlegi, kedvezőtlen kialakí-
tású, 13 helyes parkolót felszámolják. 
A parkolási igények kielégítésére a 
park déli határán 6 db, északi határán 
8 db merőleges beállású parkolóhely 
létesül a jelenleginél helytakaréko-
sabb módon. Így a parkolás a zöldfe-
lületekből kevesebb helyet foglal el.
 A Kossuth szobor a helyén marad, 
félköríves díszburkolat és virágágyás 
veszi majd körül. A református temp-
lom elé is félkör alakú, díszburkolatú 
fogadótér kerül néhány paddal. A 
meglévő fák megmaradnak. A burko-
latok a Göd közterületein már bevált 
szürke és antracit színű borostyán 
térkőből készülnek. A park legfon-
tosabb részei gránitszürke, kiskocka 
díszburkolatot kapnak.

 A megújuló közpark díszvilágí-
tást kap. Három kandeláber kerül 
a tér megfelelő pontjaira. A szobor 
két oldalán, a virágágyások széle-
in talajszinten elhelyezett reflektor 
biztosíthatja a Kossuth  szobor szép 
megvilágítását. Reflektoros díszvi-
lágítást kap a református templom 
is. A tér növényállományának meg-
újításánál alkalmazni kell Hermann 
von Pückler tájkertész híres mon-
dását, mely szerint „a kertek felújítá-
sához két dolog kell: erős szív és éles 
fejsze”. Különösen igaz ez a Kossuth 
tér esetében, ahol a növényzet faj-
szegény, helyenként túl sűrű, dísz-
értéke méltatlan a tér szerepéhez. 
Ezért 15 lombhullató fa és 19 oszlo-
pos tűlevelű örökzöld kivágása indo-
kolt, illetve elkerülhetetlen a téren. 
A kivágott fákat 48 új lombhullató fa 
és oszlopos örökzöld telepítésével 
pótolják. Az új növényállomány így 
színesebb, nagyobb dendrológiai és 
esztétikai értékű, fajgazdagabb lesz. 
A tervezett növényzet egy része  (pl. 
téli jázmin, korai bangita, kankalin, 
hunyor, aranyvessző) a március 15-i 
ünnepségek idején is virágdíszt ad.

Hubayné dr. Horváth Nóra

Az alsógödi Kossuth tér megújítása 
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Július 16-án olvastam az internetes 
megjelenésű „Igen egyszerű vidéki 
fürdő” címmel megjelent cikkben, 
hogy a gödi strand medencéi baleset-
veszélyesek, az új öltöző rendszere-
sen beázik és összedől, a strand vesz-
teséges.
 Ez év májusában kicseréltük a 
sportmedence csempeburkolatát, a 
tanmedence hibás csempéit, és újra-
fugáztuk a teljes felületet. Balesetve-
szély nem áll fenn! Az új öltözőépület 
még sosem ázott be! A bejárat felől 
nézve a jobb oldali sarkán van egy 
felázás, amelyet a kivitelező garanciá-

Miért váltotta le az önkormányzat a 
korábbi bérlőt? Az évek során a Gödi 
Horgászegyesület tartozása az önkor-
mányzat részére megközelítette a két 
millió forintot, ezért határozta el a város 
vezetése, hogy új pályázatot ír ki a Sza-
káts-kert déli részének hasznosítására.
 Kovacsik Tamás, a Városfejlesztési 
Bizottság elnöke lapunknak megerő-
sítette, hogy a pályázat nyertese két 
gödi fiatalember, Csaba Levente és 
Szakács Gábor. Mint mondta, az ön-
kormányzat elvárásainak ők feleltek 
meg leginkább. A bérlők vállalták a tó 
folyamatos tisztántartását, az ősnö-

válasz a Termál-stranddal kapcsolatos 
csúsztatásra

ban már egyszer kijavított, és most 
meg fogja csinálni újból, amíg a hibát 
meg nem szünteti véglegesen.
 A strand a 2009-es gazdasági év-
ben volt veszteséges, összességében 
az elmúlt öt, tíz évet vizsgálva nyere-
séges, nem igényel többlet-finanszí-
rozást. Az idei évben megvalósuló 
tervezett fejlesztésektől azt várjuk, 
hogy ismét nyereséges lesz a strand, 
és megfelelő színvonalon szolgálja a 
gödi lakosokat és az idelátogató ven-
dégeket.

Hetényi Tamás
TESZ igazgató

Indul az élet a szakáts-kertben
Az elmúlt 20 esztendőben a szakáts-kert mindig az önkormányzati 
célkereszt középpontjába került. sokan sokféle elképzeléssel akar-
ták megszerezni Göd legértékesebb területét. Gondoltak oda már  
vízi vidámparkot, modern indiántábort, amerikai nyugdíjasokat is 
akartak ide telepíteni, végül aztán a Gödi horgászegyesület kapta 
meg a terület déli részét hasznosításra, az északit pedig a Búzaszem 
iskola. Most pedig két új bérlő bizonyíthat.

vényzet megóvását, a füves területek 
gondozását valamint diák-, és felnőtt 
közösségi rendezvények szervezését, 
valamint az egész kert bevonását a vá-
ros idegenforgalmába. 
 Az önkormányzat kedvező bérleti 
díjat, háromszázezer forintot határo-
zott meg. 
 A jelenlegi bérleti konstrukció öt 
évre szól, ez idő alatt a bérlők a fent 
említett vállalásaikat teljesítik. Ezt a 
város maximálisan el is várja tőlük.
 A Szakáts-kert nyitott lesz, a lakos-
ság a bérbe adott területet szabadon 
használhatja, a tó mellett bárki lesétál-
hat a Duna-partra is.
 – A gazdaszemléletet várjuk el vég-
re azoktól a bérlőktől, akik megnyerték 
a kiírt pályázatunkat – fogalmazott Ko-
vacsik Tamás. – Ez a pályázati kiírás nem 
vonatkozott a Szakáts-villára, mert an-
nak rendbetétele egy későbbi, nagyobb 
volumenű pályázat része lesz.
 A pályázat nyertesei felajánlot-
ták a további együttműködést a Gö-

di Horgászegyesületnek, melyet az 
önkormányzat is támogat. Felvették 
a kapcsolatot a Belépés Családostul 
Mozgalommal, és az eddig bezárt csó-
nakház üzemeltetésével kapcsolatban 
tárgyalásokat kezdeményeztek a gödi 
Kajak-kenu Szakosztállyal.
 – A bérleti szerződés vállalásai 
mellett egy játszóteret, valamint egy 
fedett esőbeállót is építünk, hiszen a 
nagy fáktól még a felhőket sem lehet 
látni. A közvilágítást is kialakítjuk – fo-
galmaztak az új bérlők. 
 – Tanösvény jelleggel sétányt épí-
tünk, reméljük, sok gödi család kedvelt 
helyszíne lesz a Szakáts-kert.  A kerék-
páros turizmus bringásai is megpihen-
hetnek egy üdítő és szendvics mellett 
az idén átadásra kerülő büfében.
 Reméljük, hogy a Szakáts-kert 
végre valóban minden gödié lesz, és 
mint Kovacsik képviselő fogalmazott, 
élet költözik a parkba.

Salamon Tamás

Újból elvégzik a garanciális javítást

Az új bérlők, Csaba Levente 
és szakács Gábor
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a N Y a K ö N Y v I  h í r e K

 GÖdÖN ELhuNyT:
Bódi Mária Magdolna 46 éves
Dalmadi Gyula 74 éves
Szoták Jánosné 
    sz. Felföldi Erzsébet 87 éves
Vanka Pál 82 éves
Turczer József  70 éves
Freundlich László  68 éves

 GÖdÖN házAssáGoT kÖTÖTTEk:
Prisztóka Kornél és dr. Tóth Ágnes
Alföldi Attila Gábor és Molnár Kata Nóra
Barazsy Ákos és Szabó Judit
Hugyecz Zoltán és Takács Viktória
Ács Tamás és Bódi Ildikó
Martinez Senosiain Ramon 
 és Bardócz Virág Valéria
Petrovics Gergely és Skuczi Ágnes
Kovács György Péter és Morvai Szilvia
Kósa György Kálmán és Nedelcsev Emma
Galambos Márton és Kardos Zsuzsanna

Gyászhír
Ez úton értesítjük mindazokat, akik sze-
rették, tisztelték, ismerték Kecskés Ba-
lázst, nyugalmazott MÁV osztályvezetőt, 
hogy életének 89. évében, július 13-án, 
elhunyt. Búcsúztatása szűk családi kör-
ben történik özvegye kérésére.                                                            

A család  

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

m e G h í v Ó
Göd Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt és kedves családját

SZeNT ISTváN-NapI üNNepSéGüNKre
2010. augusztus 19-én (csütörtök) 1700 órára
Az ünnepség helyszíne: várdomb (2131 Göd, Paksi János tér)

1630 órától Térzene a Gödi Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével
1700 órától Köszöntő: Markó józsef polgármester

Bábiné szottfried Gabriella, a 2. sz. választókerület országgyűlési képviselője
Ünnepi beszéd: Dr. Cservák Csaba alkotmányjogász

A műsorban közreműködik: Búzaszem Ökumenikus Iskola,  „vadmacskák” népi zenekara, Gödi Gaude Kórus, 
Cit-Car Táncsport egyesület

Az ünnepség háziasszonya: varga Izabella színművész
2010. augusztus 20-án (péntek) 

1700 órától  a Gödi Almanach Xv. kötetének könyvbemutatója a József Attila Művelődési Házban (2131 Göd, Pesti út 72.)
A kötetet bemutatja Markó józsef polgármester

Az önkormányzat az idei tűzijátékra szánt összeggel a gödi belvízkárosult családokat  támogatja.
A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

Egy nyári reggel a Duna Csárdát ki-
nyitó alkalmazott meglepődve lát-
ta, hogy nagy értékű, rozsdamentes 
acélból készült fémhordók tűntek el. 
Rögtön értesítette a tulajdonosokat, 
akik azonnali feljelentést tettek a 
rendőrségen.
 A gödi rendőrök példás gyorsa-
sággal érkeztek a csárdához, nem 
sokkal később a helyszínelők is el-
kezdték munkájukat.
 A rendőrség és a tulajdonosok 
haladéktalanul tájékoztatták a kör-
nyék nagykereskedőit. A rablók egy 
váci ital-nagykereskedésben érdek-
lődtek, hogy tudnák-e ott értékesíte-

Betörtek a duna Csárdába

elkapták a tolvajokat
ni a zsákmányt. Az ottani tulajdonos 
azonnal értesítette a rendőrséget, 
hogy bejelentkeztek a „madárkák”. 
A kereskedés kamerái rögzítették az 
„adásvételt”, és a rendőrök tetten 
érték az elkövetőket, akik 14 órakor 
bilincsbe verve egy rendőrségi autó-
ban távoztak a helyszínről. A meleg-
ről a hűvösre kerültek.
 – Hálásak vagyunk mindenkinek, 
akik  a krimibe illő esetben segítsé-
günkre voltak – fogalmaztak a Duna 
Csárda tulajdonosai. – Külön köszö-
net illeti a gödi és dunakeszi rendőrö-
ket.

S. T.

E lap hasábjain is szeretnénk köszö-
netet mondani Szilveszter Patrik és 
Zilai Zoltán uraknak (szülőknek), akik 
munkájukkal széppé varázsolták a 
Kincsem óvoda Mókus csoportjának 
falait. Ők ugyanis szabadidejüket fel-
áldozva kifestették a csoportszobát, 
ezáltal évekre biztosítva az odajáró 
kisgyermekeknek az esztétikus és 
egészséges környezetet. Köszönet il-
leti a csoport két óvónőjét is, Francis-

ka és Mónika néniket, valamint Klári 
nénit, a csoport dajka nénijét. Az ő 
szervezőkészségüket és megnyerő 
modorukat dicséri az, hogy a festés 
megvalósult, gyermekeink közege 
ezáltal is szebbé vált. Tevékenységük 
tiszteletet érdemlő és egyben példa-
mutató minden ember számára. Az 
óvoda vezetősége nevében is:

Szilassy Márta
óvónő

Kincset érő tettek a Kincsemben
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Önök kérdezik, Önök észrevételezik
1.
Használhatatlan televízió-
készülékemtől akartam 
„szabályosan” megszaba-
dulni, de nem tudtam, ho-
vá lehet vinni, ezért a TESZ-
irodában érdeklődtem az 
elhelyezésről.  Nagy meg-
rökönyödésemre megtud-
tam, hogy Budaörsre kelle-
ne elszállítani a kidobandó 
TV-készülékemet. Ez őszig 
így lesz! El tudom képzelni, 
hogy kevés olyan környe-
zettudatos ember akad, 
aki ezért több mint 100 
km-t hajlandó megtenni. 
Aki teheti, valahol tárolja a 
lomtalanításig az eldoban-
dó elektronikai készülékét. 
De ismerve a könnyelmű 
embereket, nem csodál-
koznék, ha többen a közeli 
erdőben „hagynák el” az el-
romlott készülékeket, nem 
vállalva a 100 km-es utat. 
De mikor lesz lehetőség 
Gödön „legálisan” lerakni 
az ilyen elektronikai eszkö-
zöket?

Dr. K. Tamás

vÁLAsz: 
Jelenleg évente 2 alkalom-
mal, tavasszal és ősszel, elő-
re meghirdetett időpont-
ban, a város erre kijelölt 
pontjain adható le a háztar-
tásokban feleslegessé vált 
elektronikai hulladék. A fo-
lyamatos átvételnek, táro-
lásnak szigorú engedélye-
zési, illetve infrastrukturális 
feltételei vannak, melyeket 
pl. egy korszerű hulladék-
udvar létesítésével lehet 
megvalósítani. Tervezési 
fázisban van a gödi hulla-
dékudvar, megnyitásával 
megszűnnek a hulladék-el-
helyezési problémák.

Wassné Jakab Júlia 
környezetvédelmi előadó

2.
Felsőgöd vasúti megállóhe-
lyen néhány pad felújítása 
évekkel ezelőtt megtörtént. 
A hiányzó padok pótlására 
mikor kerül sor?

B. Miklós

vÁLAsz:
A MÁV ZRT-vel folyamat-
ban van egy megállapodás 
megkötése, mely mindhá-
rom vasútállomást érinti. 
Ennek keretében kerülhet 
sor a hiányzó padok, hulla-
dékgyűjtők pótlására. 

Szegedi Sándor 
alpolgármester

3.
Nagy öröm ért bennünket!
Kérésemnek megfelelően 
elkészült a nádason átve-
zető gyalogos híd. Készítői 
nagyon szép munkát vé-
geztek, és most már biz-
tonságos az átkelés. Kérem, 
továbbítsa köszönetemet a 
polgármester úrnak, jegyző 
úrnak a gyors intézkedésért, 
valamint a híd készítőinek a 
kiváló munkáért!

Gy. Attiláné

(Szívesen közlünk olyan le-
veleket is, melyek nemcsak 
a problémákról szólnak, ha-
nem az elért eredmények-
ről is. = A szerk.)

4.
Mikor lesz Gödön szúnyog-
irtás? Lassan a nyár derekán 
járunk, és nem tapasztaltuk 
még, hogy lett volna idén, 
és ha volt is, eredményét 
nem érzékelni. Este hét után 
már elviselhetetlen a szú-
nyoginvázió.

D. János, O. Ildikó,
P. Barnabás

vÁLAsz: 
Az árvizek, belvizek, tava-
szi esőzések következtében 
országosan szúnyoginvázió 
alakult ki. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a más évek 
hasonló időszakaiban mért 
50-60 óránkénti csípésszám 
helyett 400-500 óránkén-
ti csípésszámot mértek a 
szakemberek. A védekezés 
kistérségi szinten a Dunake-
szi Kistérség Többcélú Társu-
lás szervezésében történik 
egységesen, de a rendkívüli 
helyzetre való tekintettel az 
Önkormányzat külön meg-
állapodást kötött a kivite-
lező vállalkozóval. Ennek 
értelmében a tervezetthez 
képest kétszeres mennyisé-
gű szúnyoggyérítést rendelt 
meg. Idén már három alka-
lommal történt egész Göd 
területét lefedő repülőgépes 
irtás, illetve a Duna mellet-
ti területeken gázosításos 
földi gyérítés. Ezek  hatását 
jelentősen csökkentik a nem 
permetezhető természetvé-
delmi- és erdős területekről 
beáramló szúnyogállomá-
nyok. Nyár végéig kb. kéthe-
tes ciklusokban folyik tovább 
a védekezés. 

Wassné Jakab Júlia 
környezetvédelmi előadó

5.
A gödi vasútállomás köz-
vetlen környéke borzasztó 

lehangoló látványt nyújt. A 
közelében van egy régóta 
gazdátlan telek (egykor tü-
zelőanyag-telep volt), ami 
gyomokkal, elvadult bok-
rokkal és kidobott lomok-
kal teli. A vágányok közötti 
aszfaltozott peronok repe-
désein szinte embermagas-
ságú gyomok törtek elő, 
senki nem vágja le azokat 
- az utasok szépérzékét és 
a városimázst rontva. Szé-
gyen, hogy egy frekventált, 
főváros közeli város állomá-
sa ilyen elvadult, elhanya-
golt állapotban van. Nem 
lehet ez ellen tenni? 

Dr. K. Tamás

vÁLAsz: 
A gödi vasútállomás melletti 
„ipari terület” részben ma-
gánterület (információink 
szerint az ott folytatott vállal-
kozás tönkrement), részben 
a MÁV-tól bérelt terület. Az 
Önkormányzat korlátozott 
jogokkal rendelkezik, mely 
szerint arra van lehetőség, 
hogy a tulajdonost és a 
MÁV-ot felszólítsuk a terület 
rendbetételére. Ez évről évre 
megtörténik, de megállapít-
ható, hogy csak korlátozott 
eredményeket tudtunk elér-
ni. A felszólítás már ebben az 
évben is megtörtént, remé-
lem, az eredményt mihama-
rabb látjuk. 

Dr. Szinay József jegyző

Évek óta így állnak a padok

Az árvíz hozta 
a szúnyogokat
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6.
A Göd Közbiztonságáért és 
Fejlesztéséért Alapítvány 
az alapító okirata szerint 
működési és pénzügyi be-
számolóját évente köteles a 
Gödi Körképben megjelen-
tetni a meghívóval egy idő-
ben.  Ez nem szokott össze-
jönni már nagyon régóta. 
 Felháborító és követhe-
tetlen tény, hogy egy 400 
ezer forintos tőkével történt 
egyesítés után hogyan ren-
delkezik 95 milliós vagyonnal 
ezen alapítvány? Mi a Huzella 
Tornacsarnok jogi helyzete 
náluk, miért nincs ábrázolva 
a belterületi tervlapon (térké-
pen)? A megvalósult (1999-
ben megépített) csarnok a 
383 hrsz. Walch - iskolaépület 
része tudtommal.  A város 
közpénzéből épült, miért 
bérleményként üzemelteti a 
TESZ, és miért nincs benne a 
Huzella Iskola alapító okira-
tában? Mitől 4 ezer m2 és mi-
től 8 ezer m2 az említett 383. 
hrsz. ingatlan, attól függően, 
hol szerepeltetik?

D-né Mária

vÁLAsz: 
Tisztelt Hölgyem!
Örülök, hogy látta hirdeté-
sünket a kuratóriumi ülés-
sel kapcsolatban. Ez is egy 
lehetőség lehetett volna, 
hogy kérdéseire válaszol-
jak, de ezen a fórumon is 
szívesen megteszem. A ta-
valyi évben is megjelent a 
Közhasznúsági jelentésünk 
a Dunakanyar Régió ok-
tóberi számában, melyet 
az újság honlapján bárki 
utólagosan is elérhet, és 
az idei évben is meg fog 
jelenni. A megjelentetést a 
sajtónak a terjedelem miatt 
tervezni kell. Én is örülnék, 
ha lehetőségünk lenne ma-
gunkat, kuratóriumi ülése-
inket nagyobb méretben 
hirdetni, de szerintem Ön 
is tudja, hogy ez anyagi 

áldozatokkal jár, melynek 
anyagi forrásteremtéséhez 
bárki támogatását, ötleteit 
szívesen fogadjuk. A meg-
jelentetéssel kapcsolatos 
információi tévesek: Ami a 
kuratóriumi ülésen zajlik, 
nincs a kuratóriumi üléshez 
kötve, hisz csak az elfoga-
dást követően jelentethető 
meg.

Balázsovits Mónika, 
a Göd Közbiztonságáért 

és Fejlesztéséért 
Alapítvány elnöke

Tisztelt Levélíró!
Köszönjük az észrevételt. 
Jelezni fogjuk az Alapít-
ványnak a hiányosságot, és 
kérjük, hogy mielőbb ké-
szíttessék el és nyújtsák be 
a Földhivatalba a megvaló-
sulási vázrajzot. Az ingatlan 
területe, amelyen a sport-
csarnok és a Walch-épület 
található, cca  4000 m2, a 
helyrajzi száma 378. (A 383. 
hrsz. a Jávorka utcai óvo-
da helyrajzi száma). Nem 
tudom, hogy hol hangzott 
el a 8000 m2-es adat, ha el-
hangzott, akkor nyilvánva-
lóan tévedésből.

Tarjányi Judit főépítész
7.
Szegedi úr többször tett 
ígéretet, hogy a földutakat 
is rendbe hozza a város. Je-
lenleg már akkora gödrök 
okoznak veszélyt a közle-
kedőknek, hogy komoly 
baleset forrása is lehet. In-
tézkedés nem történt, igaz, 
néhány aszfaltos út kátyú-
zását elvégezte a felelős. Mi-
korra várható végre valódi 
intézkedés?

G. Ottó

vÁLAsz:
Az Ön által említett föld-
utak rendbehozatala jelen-
leg is folyamatban van a vá-
ros több pontján. Javaslom, 
hogy a körzet képviselőjé-
vel vegye fel a kapcsolatot, 

és az adott körzet képvise-
lőjével történő egyeztetést 
követően, a költségvetési 
források figyelembe véte-
lével végezhetjük el az em-
lített földút rendbetételét. 
Megemlítem, hogy a város-
ban jelenleg közel 40 km 
földutat már javítottunk, 
illetve szilárd útburkolattal 
láttunk el. 

Szegedi Sándor

8.
Irdatlan a meleg. Vonatra 
várva szívesen innék né-
hány korty vizet az állomá-
son lévő nyilvános kútról. A 
csap évek óta le van szerel-
ve. Nem lehetne pótolni?

V. Júlia

9.
Nagy öröm volt látni, hogy 
elkészült a kerékpárút új 
szakasza. Mikorra várható, 
hogy a gödi szakasz csat-
lakozik a sződligeti kerék-
párúthoz? Még egyszer 
gratulálok, mert ez tényleg 
értünk van.

D. Péter

vÁLAsz: 
Az Ön felvetése teljesen jo-
gos. Azt nem jelezte, hogy 
melyik állomásról van szó, 
mert Göd állomáson je-
lenleg is van és működik a 
vízcsap. Göd-felsőn is volt 
vízcsap, aminek a helye je-
lenleg is látszik. A vízvételi 
helyet nem szüntettük meg. 
4-5 éve a csapot rendszere-
sen megrongálták, használ-
hatatlanná tették. Ezt kö-
vetően a MÁV nem kívánt 
tovább költeni a rongálá-
sokra. A fentiektől függet-
lenül jelezzük a MÁV-nak az 
utazóközönség kérését.

Popele Julianna 
beruházási osztályvezető

vÁLAsz: 
Köszönjük az elismerő sza-
vakat. A kerékpárút további 
szakaszának megépítése 
pályázati támogatással va-
lósulhat csak meg. Figyel-
jük a pályázati kiírásokat, és 
élünk a lehetőséggel. 
Megépült szakasz: 
Bócsa (Újtelep) Zrínyi út 
– Rómaiak útja – Ady Endre 
út között. Göd-alsón a már 
meglévő kerékpárút bur-
kolt úton megközelíthető: 
Rómaiak útja – Szt. István 
úton. 
Göd-felsőn tervezett nyom-
vonal: 
Árpád u. – Honvéd sor 
– Árokparti fasor – Ilka köz 
– Pozsonyi u. – Délibáb u. 

Popele Julianna 
beruházási osztályvezető

10.
A Göd-Újtelep és Göd kö-
zötti országút S kanyar-
jában levő kereszteződés 
(Hernád u.) szinte teljes 
mértékben beláthatatlan, 
kiszámíthatatlan! Ha olyan 
messze állok meg az össze-
kötő út előtt, hogy belássam 

Ihatatlan víz, nincs csap!

egy újabb szakasz 
tesztelése
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valamekkora részét az S ka-
nyarnak, akkor nem érek ki 
időben a kereszteződésbe. 
Ha meg közelebb megyek, 
lutri, hogy épp jön-e autó 
a kanyar bármelyik irányá-
ból. Nemegyszer kellett 
már miattam erősen fékez-
nie a felsőbb rendű úton 
jövőknek, pedig mindent 
elkövettem, hogy akkor 
menjek ki, amikor nem 
jön senki. Az ellenkezője 
is előfordult számtalan-
szor, amikor nekem kellett 
vészfékeznem be/kihajtók 
miatt. A gond fokozottan 
jelentkezik elterelés miatt 
megnövekedett forgalom 
esetén, de a beépített terü-
letek növekedésével a for-
galom egyébként is több-
szöröse a néhány évvel 
ezelőttinek. Van-e valami 
terv ennek a keresztező-
désnek a biztonságosabbá 
tételére (ideálisan körfor-
galom kialakítása)?

P. Barnabás

vÁLAsz: 
A 21107. jelű Göd, Göd-Új-
telep bekötő út a Magyar 
Állam tulajdonában és a 
Magyar Közút NZRT. keze-
lésében van. A Nemeskéri 
Kiss Miklós út Göd Önkor-

mányzat tulajdonában és 
kezelésében van. Az út-
csatlakozás körforgalmú 
csomóponttá történő fej-
lesztésének tervei több év-
vel ezelőtt elkészültek. Az 
Önkormányzat pályázaton 
kísérelt meg forrást szerez-
ni az akkori áron cca. 80 M 
Ft költségvetésű beruhá-
zásra. Sajnos mindeddig 
forráshiány miatt nem ke-
rülhetett sor a csomópont 
fejlesztésére. Ideiglenesen 
a csomópontban az optikai 
vezetést és a sebesség mér-
séklést szolgáló optikai ve-
zető oszlopokat helyeztük 
el, valamint a kerékpárút 
beruházással a csomópon-
tot mentesítettük a lassú 
kerékpáros forgalomtól. 
Amennyiben mód és le-
hetőség nyílik megfelelő 
forrást biztosítani, a csomó-
pont fejlesztése megtör-
ténhet.

Popele Julianna
 beruházási osztályvezető

11.
Az Oázis lakópark és a fent 
nevezett összekötő út kö-
zötti sáv, ha jól tudom, az 
önkormányzat tulajdoná-
ban van. A területen idén 
még nem volt kaszálás, 

embermagasságú a gaz. 
Milyen rendszerességgel 
kell rendelet szerint ezt a 
területet kaszálni, és mikor 
várható a legközelebbi? A 
területről ugyan elkerültek 
a konténerek (köszönjük 
segítségüket), de a sitt nem, 
valamint egy lakókocsi ke-
rült a konténerek helyére. 
Kérjük, tájékoztassanak 
minket a területtel kap-
csolatos további terveikről 
(előző számokban olvashat-
tunk parkosításról és egyéb 
kezdeményezésekről)!

P. Barnabás

vÁLAsz:
A Magyar Közút NZRT. ke-
zelésében lévő 2. sz. főút 
(Pesti út) és a 21107. jelű 
Göd - Újtelepre vezető út 
fűnyírásának kezdését erre 

a hétre ígérte a közút keze-
lője. A bekötő út területé-
nek sávja (melynek csak egy 
része az útpálya) Magyar 
Állam tulajdonában van. A 
mögötte lévő területek bi-
zonyos részei önkormány-
zati tulajdonban vannak. 
Az önkormányzati terüle-
tek rendszeres kaszálására 
vállalkozói szerződést kö-
töttünk, amely évi három 
alkalmat tartalmaz. Sajnos 
az időjárási viszonyok miatt 
gyakoribb kaszálás szüksé-
ges, ezért intézkedtünk. A 
terület rendezése folyamat-
ban van, a zajvédő töltést 
hosszirányban tovább épít-
jük. A szabad területen  be-
kerített játszó-, pihenőhe-
lyet tervezünk kialakítani.

Popele Julianna
 beruházási osztályvezető

Bakelit Filmklub 
– kertmozi nyáron és koraősszel

M E G h í V ó
Szeretettel meghívjuk Önt, 
kedves családját és barátait 

2010. szeptember 11-én szomba-
ton 17 órára a hagyományos

 „GöDI ŐSZI TárlaT”
 

című csoportos kiállításunk 
megnyitójára.

József Attila Művelődési Ház 
2131. Göd, Pesti út 72. (emelet)

A kiállítás megtekinthető 
szeptember 11-30-ig.

Hétfőtől péntekig 9h-17h

Szombaton 9h-13h

Belépés díjtalan!

Formabontó programra kerül sor az 
Ady Klubban: Animációs és némafil-
meket láthatnak az érdeklődők a 20-
as, 30-as évekből, melyek alá a mai kor 
zenéit keveri élőben DJ Nándesz. A 
program általában az esti órákban hoz-
za össze azokat a mozizókat, akik az új 
aspektusból tálalt filmekre kíváncsiak. 
A csapat 3-4 éve működteti a Filmklu-
bot. Először Dunakeszin a művelődési 
házban és kávézókban pergett a film 
a vásznakon, 2009 ősze óta azonban a 
felsőgödi művelődési házban is törzs-
közönséget alakítottak ki. – Érdemes 

egy-egy képzőművészeti kiállítás meg-
nyitójával egybekötni a Filmklub idő-
pontjait. Júniusban a II. Kárpát-meden-
cei Tűzugrás Fesztivál programjában 
szerepeltünk, első alkalommal mint 
kertmozi. Van egy néhány tucatnyi 
törzsközönségünk, de természetesen 
szívesen várunk minden új érdeklődőt 
is. A klubnapok aktuális időpontjá-
ról érdeklődni lehet a gergely.piros@
gmail.com e-mail címen - mondta el a 
Körkép olvasóinak a klubvezető, Piros 
Gergely.                                                   

G. K.

Az Oázisban mindenhol gaz nő az út mentén
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A mai gyerekek nem tudnak 
igazán, önfeledten játsza-
ni, pedig ez nagyon fontos 
lenne – kezdte a táborzáró 
kiállítás megnyitóját Pró-
kai Gábor művészettörté-
nész. – Játszanak ugyan 
a számítógépen, s biztos 
abból is sokat tanulhatnak, 
csakhogy nem alakul ki, 
nincs meg az a kapcsolat, 
mint amikor két vagy több 
gyerek egymással játszik. 
A játék során a gyerek sok 
képességet megszerezhet: 
Kreativitás, alkalmazkodó-
képesség, a másik elismeré-
se és megbecsülése, a másik 
és önmagunk megismerése, 
szabályok felállítása, azok 
betartása. Milyen jó, milyen 

fontos lenne pedig ezeket 
gyermekkorban elsajátítani! 
A játék komoly dolog. Hát-
ha ez az 53 gyerek, a tábor 
résztvevői, modelljei lesznek 
majd ennek a „másképp” 
játszásnak társaik körében, 
amikor ősszel visszatérnek 
közösségeikbe. Ha csak né-
hány társuk gondolkodás-
módját változtatják meg, az 
idei tábornak megvolt az ér-
telme – nyilatkozta a tábor 
szakmai vezetője.
 A rajzosok idén társasjá-
tékokat terveztek, majd a já-
tékokhoz kapcsolódó rajzok, 
festmények készültek el. A 
keramikusok népi mestersé-
gekkel ismerkedtek, vásári 
pavilonok, portékák, figurák 

kerültek ki a kezeik közül. A 
kis kézművesek idén min-
dent maguk állítottak elő: 
papírt merítettek, könyvecs-
kéket készítettek, batikol-
tak, sok új anyaggal ismer-
kedtek meg. A szobrászok 
a játékos mesterekkel és 
munkáikkal ismerkedtek, s 
Gaudi stílusában kerti szob-
rokat készítettek. Az egész 
csapat kirándult a Kacár-ta-
nyára, ahol népi játékokat 
tanultak, lovaskocsiztak, s 
meghallgattak egy előadást 
Vetéstől aratásig címmel 
a búzáról. Ezek a gyerekek 
biztosan nem fognak többé 
kenyeret a kukába dobni…
 A tábor idei ösztöndíjasa 
Wolfort Ágnes szobrásznö-

vendék lett. A kéthetes kur-
zus létrejöttének fő támoga-
tói idén a Fétis Kft., a Fakusz 
barkácsbolt, a Matyó és Ta-
kács Csempebolt és a Gödi 
Önkormányzat voltak.          

V. Pálfai Kinga  

Író-olvasó találkozó 
szabó T. Annával
olyan volt, mint a versei: derű, többirányú 
figyelem, póz nélküli természetesség
Szabó T. Anna befelé él, ugyan-
akkor hagyja magát megszó-
lítani a világ által, és folyama-
tosan reflektál arra. E néhány 
impresszióval érzékeltethető 
ez a gyorsan elszálló este azok 
számára is, akik nem jutottak 
el a találkozóra.  
 Először Szabó T. Anna  köl-
tői műhelyébe vezető kérdé-
sek sora hangzott el Ujlaki Ti-
bor magyartanártól. Szó esett 
lírája átalakulásáról első önálló 
kötete után, az általa művelt 
objektív költészetről, majd a 
szerepversekről is, lírája szemé-
lyessé válásáról. A megénekelt 
témákról is beszélt, az anya-
ság szerepéről költészetében, 
a társról, Dragomán György 
íróról. Megemlítette mesterét, 
Lator Lászlót, a számára oly 
fontos elődöt, Nemes Nagy 
Ágnest, aki olyannyira hatással 

volt rá, hogy egy teljes éven 
át nem írt verset, mert az ő 
sorai tolultak a szájára. Meg-
tudhattuk, hogyan birkózik 
meg a költő a hallgatással az 
ihlet apadásának idején. Az-
után következett a felolvasás. 
Akik jelen voltak, talán egyet-
értenek velem abban, hogy a 
Szabó T. Anna-versek legava-
tottabb megszólaltatója ma-
ga Szabó T. Anna.
 Hozott verset készülő 
új kötetéből, majd 3 verset 
az Elhagy c. kötetből, köztük 
a címadó versét és a „Han-
gok a várakozásban” címűt, 
amelynek suttogásba átve-
zető decrescendójától mégis 
mintha visszhangosabbá lett 
volna a terem. A felolvasás 
után közönségkérdések, majd 
a dedikáció következett.

Hegyi Valéria

játék és művészet – a művészet játékossága
XvII. Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótábor: rajz – Garami Mária, kerámia – Véninger Margit, kis kézmű-
ves – Kristóf Andrea, szobrász – Sándor János vezetésével.
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Közel 70 gyermek vett részt idén a 
Népművészeti Alkotótáborban. Az 
idei létszám eddigi rekord – mondta 
el Szabó Imréné, a JAMH igazgatója. 
Fazekas szakon Császár Ernő és Csá-
szárné Erdélyi Katalin foglalkoztak 
a gyerekekkel. A hét témája a Te-
rülj-terülj asztalkám volt.  Tányérkát, 
csuprot, gyertyatartót korongoztak 
a növendékek, s szabad kézzel evő-
eszközöket, mécsesházat készítettek 
mellé. Semes-Bogya Eszter fafaragó 
tanítványai az ősi magyar díszítő mo-
tívumok közül az életfát metszették 
ékvéséssel fába, de készítettek fél-
domborműveket is falusi tájképpel. 
Barta Kata söndörgői idén gyapjúval 
foglalkoztak: a mosáson, színezésen 
keresztül a nemezelésig jutottak. Kis 
papucsaik, faliszőnyegeik, tarisznyáik 
vidám színekkel és díszítéssel kellet-
ték magukat. Németh Viktória Pest 

megyében egyedül Gödön oktatja a 
lószőrékszer készítését. Új és visszaté-
rő növendékei a három alaptechnikát: 
a karikát, a gyűrűzőt és a térbeli for-
mázást sajátíthatták el. A 17-25 éves 
korosztályt felölelő csoport munkáit 
külön tablóra helyezte a tanár. Kez-
dők és haladók munkái megkülön-
böztethetőek, de nincs nagy eltérés 
minőségben, inkább az ékszerek mé-
rete mutatja a gyakorlatot. A kezdők 
egy-egy gyűrűt, fülbevalót készítet-
tek, míg a rutinosabbak nyakláncot, 
karkötőt fontak. Mráz József bőrös-
mester gyerekei a pásztorművészetet 
követve karikás ostort, dohányzacs-
kót, pénztárcát alkottak, a maradék 
bőröket megrajzolva a testvérüknek 
malomjátékot, édesanyjuknak pedig 
karkötőt készítettek.
 Az idei évben első alkalommal 
ebben a táborban is állítottak ösztön-

díjasjelölt-listát. Minden csoportból 
a legügyesebb növendéket emelték 
ki. A fazekas csoport tagja, Korpics 
Kata lett a szerencsés nyertes.  Ő jö-
vőre térítésmentesen vehet részt a 
táborban, azon a szakon, amelyiken 
szeretne. A táborzáró kiállítást Selme-
czi Kovács Attila etnográfus nyitotta 
meg, aki elmondta: 100 év szünet 
után manapság kezd újra éledezni 
a népi mesterségek hagyománya. A 
néphagyományt kellene a művelő-
dés alapjául vennünk, helyén kezelve, 
megfelelően elismerve és értékelve 
azt. Azokat pedig, akik őrzik és to-
vábbadják, tanítják ezeket a kincset 
érő ismereteket, gyermekeink lelkét 
építve, kezeit ügyesítve, fantáziájukat 
színesítve és nemzeti identitástuda-
tukat erősítve, erkölcsileg és anyagi-
lag is kiemelten kellene elismernünk. 
Talán az új államvezetés ezt is kötele-
ző feladatának tekinti a közeljövőben 
– mondta az ismert néprajzkutató.

V. Pálfai Kinga

vII. Népművészeti Alkotótábor 
– pezsgés a jAMh-ban

Augusztus 14-15.
hobbikiállítás
Megnyitó: 14-én 10 órakor

Augusztus 16-19.
zsonglőrtábor (12 000 Ft / 4 nap, 
foglalkozások minden nap 9-15.30-ig, 
az ár tartalmazza az ebédet és az uzson-
nát) Várjuk a jelentkezőket.

Augusztus 23-27.
Rajz-, gobelinszövés tábor 
Farkas Éva iparművész vezeté-
sével. 

Augusztus 27.
Nótaklub 16 órától

Szeptember 1.
véradás 15 órától

Szeptember 3-5-ig
Kertkultúra kiállítás

Szeptember 11.
9 órától 
Babaruha börze
17 órától 
gödi „Őszi Tárlat” 
csoportos kiállítás

PROGRAMAjÁNLó józseF ATTILA MűveLŐDÉsI hÁz 
2131 Göd, Pesti út 72. E-mail: info@godimuvhaz.hu Tel.: (27) 532-160

szorgos munka

A munka gyümölcse – a tárlat



GÖDI KÖRKÉP 1�Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com

Kultúra

Az Alapszolgáltatási Központ gyer-
mektábora 5. éve üzemel a Duna-
part Nyaralóházak faházaiban és 
kertjében. A tábor a szociális alapon 
rászoruló (rendszeres gyermekvédel-
mi segélyben részesülő) gyermekek 
számára ingyenes. A többi jelentke-
zőnek igen kedvezményes térítési 
díjú tábor létrejöttét a kistérség, a 
helyi önkormányzat, a Hét Kútforrás 
Alapítvány és az Alapszolgáltatási 

Központ támogatja. – A táborba idén 
előzetesen 120 gyermek jelentkezett, 
többen végig itt vannak a hathetes 
üzemelés alatt. Naponta 65 általá-
nos iskolás részére biztosítunk há-
romszori étkezést, felügyeletet, heti 
bontásban kézműves-, kiránduló- és 
sportnapok váltják egymást. Az idei 
alkotótábor a reneszánsz jegyében 
telik: jelmezeket, díszleteket készí-
tünk Fekete Andrea jelmeztervező-
vel. Kirándultunk a Sehol Szigetre, 
a Fővárosi Állatkertbe, megyünk 
kötél-kalandpályára a gyerekekkel. 
Drámafoglalkozás, kézműveskedés 
minden nap van, s persze rengeteg 
a szabadfoglalkozás, a nagy ősfás 
területen sportolni lehet. A Család-
segítő munkatársai: Deli Éva, Fülöp-
né Apáti Erika, Móka János és külsős 
szakemberek, Somkereki Edit, Varga 

Ernő foglalkoznak a gyermekekkel. 
Van olyan 16 éves segítőnk, aki 5 
évvel ezelőtt az első táborban mint 
táborozó gyermek volt velünk – me-
séli Mikó Istvánné intézményvezető. 

V. Pálfai Kinga

Öt éves a Duna-parti 
Alkotótábor

Körútjaink utolsó állomása 2010-es 
Burgenland volt. Kirándulásunk egyik 
célja volt megismerni azt a legkisebb 
elcsatolt területet, amelyet az igaz-
ságtalan trianoni békediktátumban 
még az Osztrák-Magyar Monarchia 
osztrák hatalma kapott a rabolt ha-
dizsákmányból. Korábbi szép és kel-
lemes utazásaink során felfedeztük 
Erdélyt, Felvidéket, Kárpátalját, Vaj-
daságot, Partiumot. Megismerhettük 
az egy tömbben és a szórványban 
élő magyarságot, hagyományaikat, 
azokhoz való ragaszkodásukat, az 
anyaországiak iránti tiszteletet.  Lát-
hattuk együttélésüket a többségi la-
kosokkal: románokkal, szlovákokkal, 
szerbekkel, horvátokkal, németekkel, 
ruszinokkal, szászokkal stb.
 Több alkalommal is elértük az 
1000 éves határt, a Fogarasi-hava-
sokban, Békás-szorosban, Prislopnál 
(Észak-keleti Kárpátok) Gyimesbükk-
ben, Orsován, a Vereckei-szorosban, 

Az „önmagával határos ország” felfedezése

 – 12 000 km egy évtized alatt

a Kazán-szorosban, Krassó-Szörény-
várban. Felkerestük a magyar törté-
nelem szempontjából fontos, sorsfor-
dító események helységeit Zentától 
Aradon át Agyagfalváig. 
 Megismerkedtünk a történelmi 
magyarság különböző régióival, hely-
ségeivel, a nagy történelmi szemé-
lyiségek, írók, költők (Mikszáth, Ady, 
Madách Imre, Tamási Áron stb.) emlék-
házával. Láttuk a csodálatos Kárpát-
medence, a történelmi Magyarország 
természetes határait a Kárpátokkal: az 
Északnyugati, Északkeleti, Keleti- és 

Déli-Kárpátokat,  a Mezőséget, az Er-
délyi-peremhegységet és ezen terü-
letek gyöngyszemeit, Európa legcso-
dálatosabb hegyvonulatait, dombjait, 
alföldjeit. 896-ban Árpád ide hozta a 
magyar törzseket, akik benépesítették 
ezt az óriási medencét, ahol várakat, 
templomokat, falvakat építettek. Ezek 
a települések 1000 évig a Szent Koro-
nához tartoztak. Ha 2010. július havá-
ban visszagondolok az elmúlt évekre, 
a megtett 12000 km-re, a bebarangolt 
csodálatos tájakra, az ott élő magya-
rokra, lelkemet öröm tölti el. Testvé-
reink nagyra értékelték, hogy meglá-
togattuk őket. Majd jönnek utánunk a 
többiek!
 A trianoni békediktátum Magyar-
ország szétszabdalását jelentette. 
Színmagyar területek váltak szomszé-
dos államok részeivé, ahol beolvadás 
kezdődött el. Itthon nem ismerték a 
döntés következményeit. Ez vezérel-
te a Bródy Imre Gimnázium tanárait 
és a Gödi Keresztény Konzervatív Ba-
ráti Kör tagjait, hogy bebarangolják 
a történelmi Magyarország elcsatolt 
területeit.

Farkas Márton

Kreatív játékok 
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Ezt a címet viseli a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferen-
cia 2008 őszén napvilágot 
látott körlevele, és ez ihlet-
te azt az előadást, amelyet 
Berndt Mihály és Kovács Ok-
tóber tartottak az alsógödi 
plébánia közösségi termé-
ben május 8-án este.
 Az előbb említett száz 
oldalas, szakemberek által 
összeállított körlevél a köz-
tudatban és a keresztények 
körében alig ismert.  A mű 
nemcsak elméleti (bibliai-
teológiai, hit- és erkölcsi, 
pszichológiai, szociológiai) 
megközelítést ad környe-
zetünk védelméről, hanem 
mellékletként három gya-
korlati segédanyagot is tar-
talmaz, amelyek segítséget 

nyújtanak a környezettuda-
tos élet kialakításában és az 
ifjúság ökológiai szemlélet-
formálásában.
 A fenti elméleti, de fő-
ként gyakorlati kérdések 
foglalkoztatnak bennün-
ket, ezért hívtunk meg két 
keresztény szakembert. 
Berndt Mihály, a környezet-
védelmi minisztérium egy-
kori munkatársa a körlevél 
legfontosabb elméleti kér-
déseit bontotta ki számunk-
ra. Úgy tudott beszélni az 
ökológia problémáiról (kör-
nyezetszennyezés, globális 
felmelegedés stb.), hogy 
felelősségteljes cselekvésre 
késztetett, de nem keltett 
pánikot. Hangsúlyozta: Az 
ember a teremtett vilá-

Felelősségünk a teremtett világért
got ajándékba kapta, amit 
úgy kell használnia, hogy 
közben megbecsüli. A bib-
liai „uralkodni” a Teremtés 
könyvében nem önkényes-
kedést és kizsákmányolást 
jelent, hanem gondosko-
dást, törődést.
 Az elméleti eszmefut-
tatást követően Kovács Ok-
tóber, a budapesti Németh 
László Gimnázium biológia-
tanára azt mutatta be dia-
képek segítségével, hogy 
a gyakorlatban mit jelent a 
környezettudatos élet az 
otthonunkban. Gondolatai 
a házépítéstől, az energia-
takarékosság praktikáin és 
a háztartás vezetésén át a 
kertgondozásig íveltek. Ezek 
megvalósításában saját gya-

korlatából és szűkebb ha-
zájának, Pilisszentivánnak  
környezettudatos szemléle-
téből merített példát.
 Az előadás annyira lel-
kesítőnek bizonyult, hogy 
a végén igen sokan szóltak 
hozzá a témához, kérdezve-
kiegészítve a hallottakat. Ezt 
tette Szabó Csaba, a környe-
zetvédelmi bizottság elnöke 
is, kiemelve az önkormány-
zat és a környezetvédők he-
lyi tevékenységét.
 E rendezvény célja a 
magvetés volt a környe-
zetvédelem megszerette-
tése érdekében. Reméljük, 
minden jó szándékú ember 
szívében és életében termő 
talajba hullott.

Marton Zsolt
gödi katolikus lelkipásztor
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Befejeződött a kosárlabdázók Buda-
pest-bajnoksága, melyben a GSE ko-
sarasai az elmúlt szezon során 4 kor-
osztályban is ostromolták a palánkot. 
A legjobb eredménnyel a juniorok zár-
tak, akik bronzérmes helyet szereztek. 
A serdülők 5., a gyermekek 8., míg a 
kadetek 17.-ek lettek.
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A gödi Lugosi Tamás nyerte a Kaefer 
Heibl Golf Sztár Szuper Tour hivatásos 
versenysorozat második, tatai viadalát, 
az Old Lake Invitationalt. A Royal Bala-
ton Golf Club fiatal oktatója 69 ütéses 
eredménnyel győzött, egy egységgel 
megelőzve a 2008-as és 2009-es Szu-
perbajnokság győztesét, Szigeti Csa-
bát. A versenyen olyan ismert szemé-
lyek is ütőt fogtak, mint Hajdú Steve, az 

 Lugosi Tamás  profi versenyt nyert Tatán

Bronzérmesek a juniorok a Budapest-bajnokságban
A bajnoki szezon legjobb dobói: A ju-
niorok között Beczássy Máté 2. helyet 
szerzett, rajta kívül még négyen kerül-
tek be a szövetség által nyilvántartott 
első 25-be: Takáts Zoltán, Jakucs Balázs, 
Tóth Ákos és Párniczky Péter. A kadetek-
nél Horváth Csongor 5. helyen végzett. 
Serdülőben Dévényi András 1. lett, ő 
megszerezte a „Legjobb 3 pontos” és a 
„Legjobb büntetődobó” címet is, Urbán 
András 6., Csóri Bence 25. lett. A gyer-
mek korosztályban szoros küzdelem 
alakult ki, végül Dévényi Balázs 115 
ponttal 14., Bognár Bence 114-gyel 15. 
helyen végzett.
 – A serdülők utolsó edzésén tavaly-
hoz hasonlóan közös edzést tartott a 

olimpiai bajnok Fábián László, a zenész 
Solymos Antal. 
 Lugosi Tamás testvérével, Balázzsal 
meghatározója a gödi, egyben orszá-
gos golfsportnak – versenyzőként és 
oktatóként egyaránt jegyzik őket.
 Tamás 2009-től profi játékos, rang-
listavezetőként hagyta ott az amatő-
röket. A felnőtt magyar tabellán a 200 
legjobb játékos neve olvasható, ezen 
Balázs második pozícióban volt – már 
ő is profi. 
 A Lugosi család Felsőgödön lakik.  A 
golfpálya építésekor ismerkedtek meg  
a sporttal. A ma 22 esztendős Tamás 
2003 őszén kezdett golfozni. Volt ju-
nior válogatott, 2006-ban és 2008-ban 
Magyar Kupa győztes. Ma a profi fel-
nőttek közt játszik, és egy Balaton-parti 
pályán oktat.  Kiemelkedő eredménye 
a közelmúltban Tatán elért győzelem. 

A sorozatból még három állomás hátra 
van. Tamás bízik a jó folytatásban.
 A 24 éves Balázs – mint mondja, 
neki a bajnokság bronzos helyezései 
jutnak – a kisoroszi Magyar Golf Club-
ban a juniorok felkészítésével foglalko-
zik. – Kisoroszi munkám mellett a gödi 
Pólus Palace Golf Club utánpótlás-fe-
lelőse is vagyok, 6-18 éves fiatalokat 
oktatok. Az utánpótlás a szívügyem, 
széles bázis kialakításán dolgozom. 
Motiváló, hogy a sportág felkerült az 
olimpiák programjára, 2016-ban Rió-
ban már találkozhatunk vele. Ez is csa-
logathatja a gyermekeket.
 Azok a 6-18 évesek, akik érdeklőd-
nek a golf iránt, keressék Lugosi Balázst 
a 06 30 6500 319-es számon, vagy a 
lugosi.balazs@magyargolfclub.hu cí-
men!

Vasvári Ferenc

gyerek- és serdülőcsapat, valamint sok 
vállalkozó kedvű szülő. A jó hangulatú 
foglalkozáson sorversenyekkel melegí-
tettünk, utána gyerek-szülő mérkőzésre 
került sor, melyet nagy küzdelemben a 
gyerekek nyertek. Az edzés végén házi 
sütemények, üdítők nyújtottak felfris-
sülést az elfáradt – ez főleg a szülőkre 
volt igaz – játékosoknak. Reméljük, jö-
vőre még több szülő vesz részt az évzá-
rónkon. A következő bajnoki szezonra 
a felkészülés augusztus 16-án reggel 9 
órakor kezdődik az alsógödi focipályán. 
Addig mindenkinek jó pihenést és nya-
ralást kívánunk – mondta Dévényi Ta-
más szakosztályvezető. 

V. F.
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Göd kupa kajak-kenu verseny 
augusztus 28-án
Idén XVII. alkalommal rendezik a Gödi SE kajakosai a Göd 
Kupát. A Dunakanyar hagyományosan egyik legnagyobb ví-
zi rendezvényére augusztus 28-án kerül sor. Az első kajakos 
futamot reggel 9-kor indítják. Délelőtt a kajakos versenyzők 
szállnak vízre, délután az indiánkenus futamok kerülnek sor-
ra. A délutáni programban szerepel kenus családi-, szponzo-
ri- és happyfutam. A szervezők minden korosztályt várnak. 
Este a Scarabeus együttes zenél.                                               V. F.
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zóAugusztus 20-án újra rekord kupa

Augusztus 20-án 12. alkalommal rendezik meg  a Rekord 
Göd Asztalitenisz Kupát. A Gödi SE szakosztálya női egyé-
ni, férfi amatőr és igazolt egyéni versenyszámokban írja 
ki a viadalt.
Helyszín a felsőgödi Németh László iskola tornaterme, 
kezdés reggel 1/2 9-kor. A szervezők mindenkit szeretet-
tel várnak.
A kupa előző eseményeiről bővebben: 
www.rekordkft.hu                                                                V. F.
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Július közepén rendezte a már hagyo-
mányosnak tekinthető Western lovas-
napokat a Gödi Western Lovas SE az 
Alsógöd határában található Szálender 
Lovastanyán. A két nap során a nem-
zeti kupasorozat állomására, a western 
szakág országos bajnokságára, mar-
haterelő számokra és újdonságként 
western díjlovaglásra, a reining baj-
nokság eseményeire is sor került.
 – A tikkasztó hőség ellenére mind-
két nap mintegy 400 látogatónk volt, 
200-an pedig nyeregbe is ültek a ver-
senyek alkalmával. Voltak szlovák, 
osztrák és svájci vendégeink is. Az 
osztrák főbíró teljes mértékben elé-
gedett volt a rendezvénnyel. A gödi 
fiatalok kiemelkedően teljesítettek. 
Közülük is megemlítem Gergely Katát 
és Fehérvári Pálmát, akik új lóval ver-

A „Reining”-gel gyarapodott idén a gödi 
Western lovasnapok programja

senyeztek, sokat nyertek; külön öröm, 
hogy az utánpótlásunkból többen is 
helyezésekkel zártak. Látványosak vol-
tak a marhás számok, pedig a hőség és 
szárazság miatt három napig speciális 
gépekkel kellett locsolnunk a pályát. 
Hamarosan folytatódnak a több állo-
másos versenysorozatok, versenyző-
ink ezeken fogják megmérettetni ma-
gukat és képviselni Gödöt – összegzett 
Pető Zoltán, a Magyar Lovas Szövetség 
western-szakág vezetője.                  V. F.

A gödi kajakosok a közelmúltban 
az EB-válogatón és az Országos Di-
ákolimpián lapátoltak az érmekért. 
A szakosztály vezetőségének tagja, 
Slezsák Zsuzsa foglalta össze a tör-
ténteket. 
 – Túl a válogatóversenyeken el-
mondhatjuk, hogy az idei ifjúsági és 
U23-as Európa-bajnokságon ismét 
gödi versenyzők sikeréért szurkolha-
tunk. A lányoknál a II. válogató nagy 
egyénisége Hagymási Anita volt, aki 
négy aranyérmet nyert. Verhetetlenek 
voltak a győri Farkasdi Ramónával pá-
rosban, minden távon kiemelkedtek a 
mezőnyből, világklasszis teljesítményt 
nyújtottak. Anita egyesben fölényesen 
nyert a sprinttávon is, így a moszkvai 
EB-n három számban (K-1 200 m, K-
2 500 m és K-2 1000 m) indulhat. Test-
vére, Hagymási Réka pedig az MTK-s 
Georgopoulou Alexandrával K-2 200 
m-en állhat rajthoz. Június végén Su-
korón, az Országos Diákolimpián a 
gyermek-, kölyök- és serdülő korosz-
tályok versenyzőivel, mintegy 30 gödi 
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KÖszÖNeT Az ÁRvÍzI 
seGÍTsÉGÉRT! 
A Gödi SE kajakosai köszönetet 
mondanak a lakosságnak az árvíz 
idején nyújtott segítségért. A va-
laha regisztráltak közül a 2006-os 
utáni második legnagyobb árvíz 
tetőzésének három napján mint-
egy 100 ember – köztük utánpót-
lás-sportolók, szeniorok, szülők 
és civilek – közreműködésének 
köszönhető, hogy sikerült meg-
védeni az alsógödi csónakházat a 
Duna pusztító erejétől.

A GSE Kajak-kenu Szakosztálya

kajakossal vettünk 
részt. A versenyt 
új rendszer szerint 
bonyolították le. Az 
egyeseknek és pá-
rosoknak 2000 m-
es távokon tovább-
jutásos futamokat 
rendeztek. A gödiek nagy része sikerrel 
jutott be az „A” döntőbe, ahol értékes 
helyezéseket szereztek. Versenyzőink 
most Velencén edzőtáboroznak, ott 
készülnek a következő megméretésre, 
a Síkvízi Országos Bajnokságra és az 
EORV-válogatóra. 

Diákolimpiai helyezettek:
1. Sólyom Dóra, 
 Levák Laura–Jakubovich Renáta páros
3. Luczó Bence
4. Havas Balázs, 
 Farkas Csilla–Slezsák Zsuzsanna, 
 Csaba Dénes–Freisták Péter párosok
6. Rab Ábris–Kelemen Jenő–
 Luczó Gergő–Popelka Márk négyes

G. K.

Gödi sikerek az eB-válo-
gatón és a diákolimpián
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BIzTOs MeGÉLheTÉs! bejáratott, kb 10 éve üzemelő lakóssági 
szolgáltatást végző (ruhatisztítás, cipőjavítás, cipzárcsere, mosás-va-
salás, szőnyegtisztítás, stb.) üzlet bérleti joga betegség miatt eladó, 
átadó! Az üzlet címe: 2131 Göd, Kincsem park.
Tel.: 06 30 296 1771

PARKeTTÁs vÁLLAL hagyományos, szalag-, laminált padlólera-
kást, 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 da-
ruval! Elszállítás megoldható. 
Tel.: 06 30 463-4070, 06 27 337-353

hÁzhOz MeGy! Fodrász, gyógypedikűrös! 
Hívd Idikót!  Tel.: 06 70 269-8446

Muzeális értékű CseRÉP- És ÖNTvÉNyKÁLyhÁK eladók műértők-
nek. Üzletfelszámolásból TÁsKÁK eladók. ABC üzLeT berendezés-
sel Balasagyarmaton bérelhető. 
Tel.: 06 30 547 9900

ANGOL TANÁR alap- közép- és felsőfokú nyelvvizsgára felkészítést 
valamint korrepetálást vállal. 
Tel.: 06 20 200 0086

hÁzTARTÁsI MUNKÁT GyeRMeKFeLüGyeLeTTeL vállal több 
évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező nyugdíjas nő.
Tel.: 06 20 267 16 53

ŐRBOTTyÁNBAN CsALÁDI hÁz 1200 m2-es TeLKeN áron alul eladó 
Tel.: 06 20 803 1925

ŐRBOTTyÁNBAN 3 db 1200 m2-es ÉPÍTÉsI TeLeK olcsón eladó
Tel.: 06 20 803 1925

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

Fizetheti szemüvegét üdülési csekkel, 
vagy bármely Egészségpénztáras kártyával!!!

 AKCIós CsOMAG (augusztus 31-ig)
 Keret+lencse+munkadíj+vizsgálat: 

9 990 Ft (alap lencse)
Keret+antireflexes lencse+munkadíj+vizsgálat 

14 990 Ft
Diák igazolványra a lencse árából -20% kedvezmény!

 INGYeNeS szEMVIzsGáLATI NAPok:
Hétfő: 14-17 óra, csütörtök: 9-12 óra 

 
Alsógöd, Béke u. 29. Tel.: 27-345-354

JUDIT 
opTIKa
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zÖLDsÉG-GyüMÖLCs
DIszKONTüzLeT NyÍLT

2132 Göd, kolozsvári u. 9. szám alatt

MÁK És DIó DARÁLÁs AzONNAL!
MINDeN KeDves vevŐT vÁRUNK

UDvARIAs KIszOLGÁLÁssAL.

Nyitva tartás: h-P: 7-18, szo: 7-12

a megszokott áruválasztékkal
augusztus 1-től szeptember 10-ig

mINDeN ISKolaSZerbŐl
10% KeDveZméNYT aDUNK!
10%

Várunk minden kedves régi
és új vásárlót!

Firka Nyomtatványbolt
2131 Göd, Török Ignác utca 1.
Telefon/Fax: 06-27-330-454
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Minden ami az éleslátáshoz és a szem 
védelméhez szükséges, egy helyen,

A szemcsi Optikában!
Cím: 2132 Göd, Ady Endre u. 2.

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

Folyamatos Akciók!!
Látásvizsgálat és szaktanácsadás

(Bejelentkezés alapján, kedden délután)

A világ nem alkalmazkodik az Ön látásához

TANFOLyAMOK
GÖdÖN
az alsógödi József Attila 
Művelődési házban
és a felsőgödi Ady klubban

Jelentkezés:
06-20-578-5190, 27-337-520, 
k.gergelyi@gmail.com
(OKÉV ny.tart. szám: 13-0860-05)

NyeLv 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!

2132 Göd, Lenkey u. 5.

Tanszer Vásár
-10% szeptember végéig.

Beiskolázási és ajándék 
utalványokat elfogadok!

Új iskolatáskák érkeztek
(Nike, Converse, O’neill,

Herlitz, Fűzfői, Laptop zsebes)
ezen kívül kaphatók még játékok, 
ajándékok, kreatív termékek és 

Falmatricák!

PaPír-írószer
NyomtatváNy



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

sitt, sóder, homok, 
termőföld szállítás, 

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

GÉPI FÖLDMUNKA

KONTÉNeR ReNDe LÉs

06-20-941-5805

kiváló minőségű, új, hazai
GYermeKrUháK 

FIlléreKérT
78-158 méretben

kapható a MoNAFAkTurA
műteremben!

FeLsŐGÖD, jósika u. 27/a

Támogatott
okJ-s képzések

Budapest, Vác,
Gödöllő!

Kéz-, lábápoló,
műkörömépítő;

Fodrász; Kozmetikus;
Masszőr.

www.fodraszoktatas.hu

06-70-533-6379
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Tv-k, 
videók, Cd-k, 
hifi tornyok javítása

latorczai István
Tel.: 06-20-321-4801

eLADó üDüLŐ/NyARALó DUNAKeszIN

dunakeszin, horgászparadicsomban a Tőzegta-
vaknál közvetlen vízparti saját partvédelemmel és 
stéggel rendelkező dupla telken (280m2) 25m2-es 
alapterületű, tetőtér beépítéses nappalis + kettő 
hálós, teraszos közművesített faházzal (víz, vil-
lany, emésztő) azonnali költözéssel reális áron 
eladó. Fedett terasz, konyha, zuhanyzó – WC, 
nappali – étkező, lépcsőfeljáró, közlekedő, kettő 

félszoba, erkély, redőny, saját stég.

I.ár.: 12.750.000.-
Tel.: 06-70-332-8634
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Júliusi keresztrejtvényünk megfejtése: 

„Akciós naptejek széles választékával várjuk egész nyáron” 

Nyerteseink: Horváth Mónika Enikő és Széll Márta. 

A nyereményeket eljuttatjuk Önökhöz. Gratulálunk. Augusztusi 

keresztrejtvény feladványunk megoldását, kérjük, nyílt levelezőla-

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

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

alsógödi Betűboltban válthatnak be a győztesek!
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• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

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

Okmányirodai ügyintézés (akár 24 órán belül)

Kötelezőbiztosítás kötés

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

Új! Új! 

dr. dragodán katalin 
bőrgyógyász, kozmetológus, venerológus
Pénteken 15-17 óráig

Ivicsics Edit 
klinikai gyermekpszichológus
Kedden 13-17 óráig

dr. kékesi Gábor 
főorvos, belgyógyász, nefrológus,
diabetológus
Hétfőn 17.30-19.30-ig

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

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

dr. Nyisztor Magdolna
pszichiáter szakorvos,
jungi és kognitív-viselkedésterápiás
képzettség
Csütörtökön 15-18 óráig

dr. Imre zsuzsanna
Reumatológus
és fizioterápiás szakorvos
Hétfőn 17-19-ig

dr. Nemeskéri Ferenc
szülész-nőgyógyász
Rendelés: bejelentkezés szerint

dr. Mocsai Lajos
Ortopéd főorvos
szerdán 17-19 óráig

ultrahang
Nagy Ildikó, Nagy Gábor
hétfő, csütörtök: 15-18-ig

www.inczeffypatika.hu
Telefonos bejelentkezés: 06-27-336-150
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