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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 1,5 m. 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 

Most akciós áron Őrbottyánban 2+1 szobás családi ház! Őrbottyán 
központhoz közeli csendes helyén 1200 m2-es telken épült dryvit szige-
telt 80 m2-es, 2+1 félszobás családi ház eladó! A ház betonfödémes, a te-
tőtér kialakítható, beépíthető. A tetőszerkezet és a  cserépburkolat kiváló 
állapotban van. A lakótér alatt kb. 40 nm-es betonozott pince található, 
amelynek lebetonozott aljzata van. A telken bővizű kút található.
Irányár: 17,9 M Ft                                                          06-30/9929-060

Felsőgödön 150 nöl nagyon szép parkosított telken eladó 
1998-ban épült, 2005-ben felújított, igényes kétszintes csa-
ládi ház. 3 szoba+nappalis, 2 fürdőszoba, 2 WC. A nappaliban 
szép kandalló. Konyhában beépített konyhabútor gépekkel.

Irányár: 34,8 M Ft                                                 T.: 06-70-361-2105

Eladó Gödön 1246 m2-es telken, 400 m2 alapterületű vendéglő. 
Vendégtér kb. 120 m2. Konyha-előkészítő 150 m2. Szoc.rész /vendég 
WC, dolgozói öltöző/. Iroda. Hűtőkamra, kazánház. 
Nagy terasz 60 m2, pince 50 m2. Fűtése: gázkazán. 

Irányár: 27 M Ft                                                             T.: 06-70-361-2107

Eladó Göd középső részén, a Pesti út és a vasút között 525 m2-es, 
gondozott, összközműves telken 130 m2 lakóterű, tetőteres, 2 szoba 
+ nappalis családi ház. A nappali és a szobák burkolata hajópadló, a 
többi helyiség minőségi járólappal, a konyha, fürdőszobák és a WC 
csempével lett burkolva. A házhoz tartozik egy fedett gépkocsi beálló, 
egy 30 m2-es hátsó terasz és egy 12 m2-es melléképület.
Irányár: 23,8 M Ft                                                          T.: 06-70-633-7458

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

JUDIT 
OPTIKA

AKCIÓs CsOMAG (szeptember 30-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

www.juditoptika.hu
Alsógöd, Béke u. 29. tel.: 27-345-354
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Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat 
– a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában közölje.

Kedves Gödi Polgárok! T A r T A l O m

Salamon Tamás főszerkesztő

Ez az Önöknek 
írt utolsó leve-
lem ebben az 
önkormányza-
ti ciklusban. A 
jelenlegi tizen-

hét képviselőt október harmadikától 
tizenegy váltja. Kevesebb szakmai 
bizottság működteti majd az új ön-
kormányzatot. 
 Változott-e valami a négy év alatt 
a városunkban? Kis pénz kis foci, nagy 
pénz nagy foci, hogy egy klaszszikust 
idézzünk. Göd az ezt megelőző ciklus-
ból örökölt nagy hitellel vágott neki 
ennek a négy évnek. A jelenlegi ön-
kormányzat jól kezelte ezt az embert 
próbáló helyzetet. Emellett szerencsé-
re a város vezetése pályázati forráso-
kat keresett, és több, mint egymilliárd 
forint értékben nyert is. Ennek nyoma-
it számos helyen felfedezhetjük Gö-
dön. Sok út aszfaltburkolatot kapott, 
fontos járdaszakaszok készültek el tér-
kőből, kulturált parkoló várja a strand-
ra látogatókat, elkészült a Honvéd sor 
vízelvezetése, és ott is kialakítottak 
parkolóhelyeket, több teret szépen 
rendbe hoztak, most épül a Kossuth 
tér. Kétszáznegyven darab őshonos 
fát ültettek a főút mentén. És az új ke-
rékpárútról se feledkezzünk meg.

 Támogatták a harmadik általános 
iskola működését. A Búzaszem iskola 
új épületegyüttesét lapzártánk után 
ünnepélyesen adják át a diákoknak. 
Az iskola létrejötte elsősorban elköte-
lezett szülők munkáját dicséri. Figye-
lemre méltó, hogy most, amikor isko-
lákat zárnak be, Gödön egy új iskola 
nyitja meg kapuját. Az elkötelezett-
ség elgördíti az útból az akadályokat. 
A motiváció óriási lehetett, és építés 
közben kialakult egy olyan közösség, 
melyről minden ember álmodozik. 
Pontosan ez az, ami nagyon hiányzik 
ma a világból: A nagy hajtás közben 
megállni egy-két baráti szóra. Sajnos 
ma már nem a luxus miatt kell hajta-
ni, hanem az életben maradásért. A Hi-
vatalban már nem csak karácsonyra 
állítanak össze szociális csomagokat, 
hanem év közben is. Szomorú tények 
ezek, de talán eljön az az idő, amikor 
nem arról kell beszélünk, hogy milyen 
jó lesz majd nekünk (mint a szocia-
lizmus négy évtizedében és a rend-
szerváltás húsz évében), hanem arról, 
hogy milyen jó ma itt és most Magyar-
országon élni. 

4. oldal
Választási hirdetmény 

5. oldal
A számok makacs tények 

6 –11. oldal
 Önkormányzati választások
12. oldal
 Meglepetések és érdekességek 
 a pártok listáin
13. oldal

Jól működnek a szociális ügyek
14. oldal
 Anyakönyvi hírek
15. oldal
 Bűnmegelőzés 
16. oldal
 Városi ünnepség
17. oldal
 Pályázati kiírás

18. oldal
    Kulturális programajánló
19. oldal 
    Hobbykiállítás
20. oldal
 Rekord Kupa
21. oldal

A Hagymási testvérek sikere 

Ünnepségek augusztus 20-án / 16. oldal
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Önkormányzati hírek

h I R D e t M É N y !
Tisztelt Választópolgárok !

Tájékoztatásul közöljük a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szó-
ló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint a képviselőjelölt állításhoz szükséges, az Orszá-
gos Választási Iroda által kiadott hivatalos ajánlószelvények számát.

Választókerület
választópolgárainak 

száma/fő

Jelöléshez szükséges
ajánlószelvények

száma/db
Választókerület/szavazókör            

1./ Szt. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33.  1702 18

 1/9 Újtelepi orvosi rendelő                                                       

 1/10 Szt. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33.

2./ József Attila Művelődési Ház, Pesti út 72. 1680 17

 2/11 Orvosi rendelő Cserfa u. 18.        

3./ Kastély Központi Óvoda, Béke út 3. 1732 18

 3/12 Huzella Tivadar Ált. Isk., Petőfi S. u. 48.

4./ Polgármesteri Hivatal, Pesti út 81. 1827 19

 4/13 Polgármesteri Hivatal, Pesti út 81.

5./ Németh László Ált. Isk., Ifjúság u. 1-3. 1820 19

 5/14 Németh László Ált. Isk. Ifjúság u. 1-3.

6./ Németh László Ált. Isk., Ifjúság u. 1-3. 1699 17

 6/15 Németh László Ált. Isk., Ifjúság u. 1-3.   

7./ Óvoda, Lenkey u. 17. 1919 20

 7/16 Ady Klub, Kálmán u. 13.  

8./ Óvoda, Lenkey u. 17. 1685 17

 8/17 Szivárvány Bölcsőde, Komlókert u. 19-21.

település választópolgárainak száma összesen:                     14059 fő

Polgármester-jelöltséghez szükséges ajánlószelvények száma:                                                     300 db.

/A 2010. évi L. évi tv. 9. §(1) bekezdésének értelmében  egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az 
adott választókerület nyilvántartásában - a kifüggesztés időpontjában - szereplő választópolgárok legalább 
1%-a jelöltnek ajánlott.
Megyei választókerületben listát állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerületben lévő települések 
nyilvántartásában – a kifüggesztés időpontjában – szereplő választópolgárok legalább 1%-ának ajánlását 
összegyűjtötte.
Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 lakost meghaladó lakosú település választópolgárainak 2%-a, de legalább 
300 választópolgár jelöltnek ajánlott.
Kompenzációs listát azok a jelölő szervezetek indíthatnak, amelyek az egyéni választókerületek több, mint 
a felében jelöltet állítottak.

Göd, 2010. augusztus 19.
       Dr. Szinay József 

        HVI Vezető

eGyÉNI vÁLAsztÓKeRÜLeteK
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A fenti időszakban összesen 69 Képviselő-testületi ülés volt. 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva, Sellyei Noémi, Nógrádi Gergely és Salamon Tamás nem a teljes ciklus alatt voltak képviselők. 

A fenti táblázatban láthatjuk az el-
múlt négy év képviselői jelenlétét a 
testületi üléseken. Láthatjuk, melyik 
képviselő mennyire vette komolyan 
önkormányzati munkáját. A legkirí-
vóbb a szocialisták jelenléti fegyel-
me. Sándor István, az ezt megelőző 
ciklus polgármesterének a testületi 
üléseken való részvétele 31 százalé-
kos. Hátulról a második Pinczehelyi 
Tamás, aki Sándor István mellett al-
polgármesterként tevékenykedett, 
és jelenleg a helyi szocialisták elnö-
ke, éppen csak átlépte az 50 száza-
lékos részvételt. Hátulról őt követi a 
városvédős dr. Horváth Viktor Gergő, 
aki polgármester-jelöltként már egy-

A számok makacs tények
szer megmérettette magát, és most 
is hasonlóan tesz. Ő sem érte el a 60 
százalékos részvételt. Őt követi Rábai 
Zita és Mikesy György, mindkettő vá-
rosvédős politikus. 
 A fideszes többség fegyelmezett 
részvétele biztosította a folyamatos 
munkát. Lenkei György képviselő pe-
dig csúcsot ért el, hiszen egyetlen-
egyszer sem hiányzott a képviselő-
testületi ülésekről. 
 Konklúzió? Nincs. Nem lehet tud-
ni, ki miért hiányzott, de azért a szá-
mok makacs tények, és egyfajta ten-
denciát biztosan mutatnak.

Salamon Tamás

2006. 10. hó - 2010. 08. hó Képviselő-testületi ülések statisztikája

Név A képviselő 
hány ülésen hiányzott

A képviselő 
hány ülésen volt jelen

A részvétel időtartalma 
(óra : perc)

Testületi ülésen való 
részvétel százalékos 

arányban

Lenkei György (FIDESZ-KDNP-VP) 0 69 214:39 100,00%

Csányi József  (FIDESZ-KDNP-VP) 2 67 215:54 97,10%

Markó József  (FIDESZ-KDNP-VP) 2 67 214:08 97,10%

Dr. Bognár László (FIDESZ-KDNP-VP) 2 67 213:08 97,10%

Dr. Mödlingerné Kovács Éva (SZDSZ) 1 24 67:16 96,00%

Szegedi Sándor (GVE) 5 64 187:47 92,75%

Dr. Pintér György (FIDESZ-KDNP-VP) 6 63 199:11 91,30%

Szabó Csaba (FIDESZ-KDNP-VP) 6 63 196:17 91,30%

Kovacsik Tamás (FIDESZ-KDNP-VP) 8 61 184:24 88,41%

Sellyei Noémi (FIDESZ-KDNP-FIDELITAS) 6 40 104:16 86,96%

Detre László (FIDESZ-KDNP-VP) 10 59 215:62 85,51%

Salamon Tamás (FIDESZ-KDNP-VP) 3 16 47:20 84,21%

Nógrádi Gergely (SZDSZ) 7 37 116:12 84,09%

Kruzslicz István (MSZP) 11 58 176:40 84,06%

Mikesy György (VVE) 20 49 161:43 71,01%

Rábai Zita (VVE) 22 47 146:22 68,12%

Dr. Horváth Viktor Gergő (VVE) 28 41 145:40 59,42%

Pinczehelyi Tamás (MSZP) 31 38 96:34 55,07%

Sándor István (MSZP) 47 22 31:36 31,88%

2010. október 8-án 15 órakor

Hruby Edit 
és Nógrádi Gergely 

operaénekesek 

lesznek a Napos Oldal 
Nyugdíjas Klub vendégei 

a József Attila 
Művelődési Házban. 

A gödi művészek népszerű 
áriákat és duetteket adnak elő.

Zongorán kísér: 
Neumark Zoltán

Szeretettel várjuk 
az érdeklődőket! 

A belépés ingyenes!
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előttünk a város, 
mögöttünk a kormány! 

Eredményes munkát végeztünk az 
elmúlt 4 évben. Képviselőink tisztes-
séggel, elhivatottan végezték munká-
jukat. Csapatunk kipróbált, alkalmas 
emberekből áll, nem alkalmi érdekszö-
vetség. A pénzügyeket szakértelem-
mel kezeltük, a város gazdálkodása 
tervezhető, kiegyensúlyozott. Szín-
vonalas oktatást és szociális ellátást 
biztosítottunk. Aki az utcákon nyitott 
szemmel jár, mindenhol találkozhat 
a várost építő és szépítő tevékeny-
ségünkkel. Az új választási törvény 
szellemében lecsökkentjük a bizott-
ságok számát 7-ről 4-re. A felesleges 
kiadásokat felderítjük, hogy több jus-
son a valóban fontosakra. Továbbra is 
együttműködünk minden jóakaratú, 
okos emberrel a város érdekében. Ezt 
a munkát szeretnénk folytatni, amihez 
kérjük megtisztelő bizalmukat.

1. körzet: 
Lenkei György

Tanár, egyéni vállalkozó 
– szociális ügyek

2. körzet: 
Forró Gábor

Számítástechnikus – városfejlesztés

3. körzet: 
Kovacsik tamás

Műszerész 
– városfejlesztés

7. körzet: 
dr. Pintér György

Közgazdász – pénzügyek

5. körzet: 
szabó Csaba

Vállalkozó – környezetvédelem

4. körzet: 
Csányi józsef

Vállalkozó – település 
üzemeltetés, közterületek

8. körzet: 
dr. Bognár László 

Tanár – oktatás, művelődés, sport

Markó józsef
A Fidesz-KDNP 

polgármesterjelöltje
6. körzet 

Markó józsef
településmenedzser, villamosmérnök, 
16 éve képviselő, 4 éve Göd polgármestere 
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Átadásra vár az egészségház
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1. választókörzet képviselő-jelöltje
Móricz Lászlóné (46)

Gyermekkorom óta Göd-Újtelepen élek, és 
itt is dolgozom, a Top-ház Speciális Otthon-
ban, osztályvezető főnővérként.

8. választókörzet képviselő-jelöltje:
Puporka józsef (57)

Cím- és reklámfestő
Az Oázis lakópark kérdése továbbra is kriti-
kus. Ott hiányzik a közvilágítás és az aszfalt-
úthálózat. Ennek megoldása sürgető feladat. 
Emellett szükséges az új lakóparkban egy 
mindenkit kielégítő üzletközpont építése. 
A régi körzetrészben szintén fontos lenne 
számos utca aszfaltozása. Ezekért a célokért 
fogok dolgozni megválasztásom esetén.

4. körzet képviselő-jelöltje:
szilágyi László Lajos (22)

Rövid távon szeretném elérni a Főút mellet-
ti egységes és hosszan tartó gyalogos járda 
és bicikliseknek való út kiépítését, valamint 
minél több fa és virág elültetését. 

5. körzet képviselő-jelöltje:
sinkó tibor (52)

Vállalkozó
Szeretném, ha városunk körzetemre eső 
része a közterületeken egy kicsit rendezet-
tebb lenne valamint a még meglévő föld-
utak eltűnnének körzetünkből.

3. választókörzet képviselő-jelöltje:
Dalanics Lászlóné (54) 

női fodrász
Nem ígérek semmit, mert a körzetemben 
élő emberek igényeit szeretném majd tel-
jesíteni megválasztásom esetén.

7. körzet képviselő-jelöltje:
seres Attila (43)

vállalkozó
Feladataim között a legfontosabb az új és 
régi vállalkozások támogatása, valamint az 
úthálózat fejlesztése.

6. körzet képviselő-jelöltje:
horváth Andor (51)

Fontos a Kékperjés láprét további védelme, 
de a kerékpárút városi befejezése is. Ennek 
a két érdeknek a szinkronba hozását tartom 
egyik legfontosabb körzeti feladatomnak.

Az MSZDP polgármester-jelöltje

Vidák Árpád (58)
„Azért vállaltam el a polgármes-
ter-jelöltséget, mert Gödön jelenleg 
egyetlen komoly baloldali érzelmű 
párt van, a Magyar Szociáldemokrata 
Párt. Nem lehet, hogy a baloldalnak 
ne legyen önálló polgármester-jelölt-
je. Párttársaim kérésére vállaltam el 
a jelöltséget.”

 2. választókörzet képviselő-jelöltje:
Vállalkozó, a körzetben a legfőbb gondot 
az aszfalt utak, valamint a belvíz elvezető 
vízvezeték-rendszer hiánya jelenti. 
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Meglepetések és érdekességek a pártok listáin

Jobboldalon a jelenleg is kormány-
zó Fidesz jelöltjei között alapvetően 
nincs változás. Egységesek, a négy év 
alatt belső villongások nélkül dolgo-
zott a frakció. Egy új képviselő-jelölt-
jük lesz Forró Gábor személyében. 
 A másik jobboldali párt, a Jobbik 
szövetséget kötött a Nemzeti Front-
tal. Utóbbi az előző ciklusban a Fi-
desz vezette jobboldali szövetséget 
támogatta. 
 Új színfolt az LMP. A régiek közül 
ők is beemeltek egy ismert liberális 
politikust, a jelenleg is az SZDSZ szí-
neiben politizáló Mödlingerné Kovács 
Évát.
 Baloldalon egy régi-új párt jelent-
kezett, a Magyar Szociáldemokrata 
Párt. 2010-ben polgármester-jelölt-
jük Vidák Árpád, aki 2006-ig szocialis-
ta politikusként tevékenykedett. 
 Igazán komoly változásokat a 
Városvédők Egyesületénél és a Ma-
gyar Szocialista Párt helyi szerveze-
ténél tapasztalhatunk. A városvédők 
hangsúlyozzák, hogy minden poli-
tikai párttól függetlenek. Nézzük a 
tényeket! Az 4. körzetben Horváth 
Ildikó a jelöltjük, aki Sándor István 

szocialista országgyűlési képviselő-
nek parlamenti politikai munkatár-
sa volt. Horváth Ildikó jelenleg is a 
Szociális Bizottság szocialista külsős 
bizottsági tagja. Vajon miért nem 
állítottak jelöltet a városvédők az 5. 
körzetben? Pontosan nem lehet tud-
ni, mi áll a háttérben, de az mégis-
csak tény, hogy a Magyar Szocialista 
Párt egyetlen körzetben, éppen az 5. 
körzetben állított jelöltet Pinczehelyi 
Tamás személyében. Tehát a városvé-
dők kihagyták az ötöst, a szocialisták 
pedig csak az ötösben indítanak. Eh-
hez még azt is adjuk hozzá, hogy a 
10. oldalon olvasható szocialista rek-
lámban Horváth Viktor polgármes-
terjelölt támogatására kérik a gödi 
választópolgárokat. Érdekességként 
és adalékként egy idézet az MSZP 
Szegfű című 2006-os választási új-
ságjából, melynek címe: „A törvény 
én vagyok…”.
 „A ciklus közben Dr. Horváth Vik-
tor Gergő megválasztott képviselő 
csatlakozott a testülethez, és hosszas 
aknamunkát követően létrehozott 
egy általa függetlennek nevezett, de 
valójában MIÉP-es frakciót.

 Ő valójában a képviselősége ide-
je alatt semmilyen eredményről nem 
tud számot adni, csak negatívumok-
ról. A képviselő-testület feladatot 
kívánt részére adni, mégpedig hogy 
legyen informatikai, oktatási tanács-
nok. Ennek elvégzéséhez nem érzett 
magában elég felkészültséget, és 
nem vállalta. Akkor miben is merült 
ki a tevékenysége?  Feljelentéseivel 
akadályozta a képviselő-testület mű-
ködését, a szakigazgatási szervet a 
különböző hatóságoknál. Volt ennek 
eredménye? Nem, hiszen senkit sem 
marasztaltak el, csak önmagát sikerült 
lejáratnia. Miután ebben is sikertelen 
volt, mint általában mindenben, el-
kezdte a bíróságra citáltatni a képvi-
selő-testület tagjait. Mindenki meg-
hallgatásokra, bírósági tárgyalásokra 
járt. Miután mindenki megfordult az 
ő feljelentése alapján valamilyen ha-
tóságnál és eredménye ennek sem 
volt, úgy gondolta, hogy a mostani 
választáskor, miután környezetéből 
kifogytak az ügyfelek, polgármester-
nek indul…” 
 Erről a fordulatról egy idézet jut 
eszembe, melyet Palmerston angol 
miniszterelnök mondott saját orszá-
gáról: Angliának nincsenek állandó 
barátai, nincsenek állandó ellenségei, 
csak állandó érdekei vannak.
Na jó, de hol a határ?

Salamon Tamás

Sok változás lesz Gödön a 2010-es őszi önkormányzati választáso-

kon. Számos személycsere történt a jelöltek között. Sokan új kön-

tösben mérettetik meg magukat, illetve számos új párt jelentkezett 

a palettán.

Július 23-án adták át a kerékpárút má-
sodik ütemben megépült   szakaszát, 
az  Ady úttól a Kálmán utcáig  terjedő 
420 méteres részt. Göd-Újtelepről így 
mindkét településrész biztonságosan 
megközelíthető két keréken is.
 – A 2008 januárjában befogadott 
pályázat teljes költsége 189.130.400 
Ft volt, ehhez 151.304.320 forintot 
sikerül nyernünk, a hiányzó összeget 
az önkormányzat biztosította. A 4.3 
km hosszú új szakasz két ütemben 
valósult meg a VIA-FUTURA Kft. ter-
vezésében és a Penta Kft. kivitelezé-

Kerékpárút – második ütemben
sében. Tavaly júniusig a jelentősebb 
rész, közel 4 km készült el, idén pedig 
az utolsó bő 400 m kivitelezésére is 
sor kerülhetett - mondta el Popele Juli-
anna, a Beruházási Osztály vezetője.
 – A tervezés során szembesül-
tünk azzal a ténnyel, hogy több mint 
40 telektulajdonossal kell megegyez-
nünk, hiszen a kijelölt útvonal szá-
mos, nem önkormányzati tulajdonú 
területet érintett. Végül mindenkivel 
sikerült megkötnünk a szükséges 
szerződéseket. Nagy öröm számunk-
ra, hogy a város turisztikai pontjait 

összekötöttük, és a településrészek 
közötti kerékpáros közlekedés is biz-
tonságosabbá vált. A város vezeté-
se az Önkormányzattal és a Hivatal 
munkatársaival együtt joggal büszke 
arra, hogy az egészséges és környe-
zetkímélő közlekedést elő tudta se-
gíteni. A következő szakasz a most 
átadott és a Duna-parton húzódó 
kerékpárút összekötése lesz. A tervek 
elkészültek, a kivitelezéshez újabb 
pályázati lehetőség(ek)re várunk. A 
város egyébként egész más képet 
mutat ebből a látószögből, érdemes 
kipróbálni az új kerékpárutakat – nyi-
latkozta Markó József polgármester. 

V. Pálfai Kinga
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Két utca felújítása fejeződött be augusztusban

Elégedett volt a szociális ellátás-
sal, amikor elkezdte a város szo-
ciális szférájának vezetését?

 – Egy működő rendszerbe lép-
tem be 12 évvel ezelőtt.  Igazából 
csak finomhangolásra volt szükség. 
A változás kényszerű okokból is 
történt: a rendszerváltoztatás alatt 
újabb és újabb társadalmi csoportok 
kerültek veszélybe. Most már nem 
csak a nyugdíjas korosztály áll a szo-

A „KMRFT-TEÚT- önkormányzati tu-
lajdonú, belterületi utak fejlesztése, 
felújítása, korszerűsítése” pályázaton 
50%-os támogatást nyertünk. Két utca 
szerepelt a tervekben. A Kálmán utca, 
Felső-Gödön 340 méter hosszan újult 
meg az Ady és a Deák utcák között, sőt 
az Ady és a Lenkey utcák között – tekin-
tettel a nagy forgalomra – egy méterrel 

ki is szélesítettük. Erre az útra igencsak 
ráfért a felújítás – lévén Nevelek felé ez 
az egyetlen aszfaltos út, nagyon sokan 
használják nap mint nap.
 Alsógödön a Kossuth utca 205 
m-es szakasza kapott új burkolatot 
a Pesti út és a Schweidel utca között. 
Ráadásul a Petőfi és a Schweidel utca 
között mindkét oldalon 1-1 méterrel  

Jól működnek a szociális ügyek
Lenkei Györgyöt, a Szociális Bizottság elnökét kérdeztük a ciklus vé-

ge felé az elvégzett munkáról, hiszen a képviselő 12 éve vezeti bi-

zottságát. Kérdéseink arra irányulnak, hogyan alakultak vezetése 

alatt a szociális ügyek az elmúlt bő egy évtized alatt.

ciális ügyek középpontjában, hanem 
a nagycsaládok is, de bárki kerülhet 
nagyon súlyos válságba.

Milyen alapvető feladataik van-
nak?

 – Alapjában két csoportra oszt-
hatjuk munkánkat. Az egyik a pénz-
beli segítség – a beiskolázási, szülési, 
temetési stb. segélyek –, másrészt 
talán ennél is fontosabb az emberi 
segítség. Sikeres pályázatok eredmé-
nyeképpen benne vagyunk az élel-
miszerbank programban, melynek 
keretében több tonnányi alapvető 
élelmiszert osztunk ki a rászorultak 
között. A nyári táboroztatás a rá-
szoruló családok körében igen nép-
szerű. A nehezen tanuló gyerekeket 
tanodába segítjük, hogy ott felké-
szüljenek az iskolára. A magatehe-
tetlen idősekhez kijár a családsegítő 
szolgálat: takarítás, mosdatás, meleg 
étel kiszállítása  a feladatuk.

Mire büszke különösen az elmúlt 
időszakban?

 – Házi riasztórendszert működ-
tetünk egyedülálló embereknek. Egy 
biztonságtechnikai cég segítségével 
egy nyakba akasztott és állandóan 
viselt gomb megnyomásával riaszt-
ják a 24 órás szolgálatot, ha nagyon 
nagy bajba kerülnek. Ezt elsőként 
építettük ki a megyében.
 Ma már nem csak karácsonyi 
csomagot viszünk a rászorulóknak, 
hanem ahogy az idők egyre vészter-
hesebbek, a szociális irodán számos 
csomagot készítettünk, mert ma Gö-
dön van olyan ember, akinek nincs 
mit ennie.
 Az országban elsők között meg-
szerveztük a közcélú munkások 
hálózatát. Ők nem csak az utcán, 
hanem a városi intézményekben is 
dolgoznak portás, dadus, levélhordó 
munkakörben.

Egyedül erre munkára nem lett 
volna képes…

 – Így van. Nem csak a hivatal 
munkatársainak jár köszönet, hanem 
a Családsegítő Szolgálatnak is. Gö-
dön ebben a szférában csak elköte-
lezett és lelkiismeretes munkatársak-
kal találkoztam.

S. T.

szélesebb lett, hogy segítse az ott át-
menő kerékpárút forgalmát.
 A két utca felújításának tervezett 
költsége 41 M 125 e Ft volt. A legjobb 
ajánlat a közbeszerzésen a COLAS Út 
Zrt-től érkezett, 27 M 190 e Ft-os ár, 
ők nyerték el a kivitelezés jogát – tá-
jékoztatta lapunkat Popele Julianna, a 
Beruházási Osztály vezetője.

V. P. K

Készül a Kossuth tér

Kálmán utca

Új parkolók az iskolánál

Lenkei György egy rendezvényen
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a n y a k ö n y v i  h í r e k

 Gödön eLhunyt:

Sáfár Sándorné 
 sz.: Csontos Erzsébe 89 éves
Kárpáti József  73 éves
Bíró Gábor Sándor 53 éves
Ferencz Béláné 
 sz.: Oláh Julianna 68 éves
Gróf Endre Béláné 
 sz.: Strbik Teréz 59 éves
Stepp Henrikné 
 sz.: Szokody Vilma Gizella 94 éves
Juhász Vilmos 51 éves
Kaczkó András József 63 éves
Dr. Kovács Bertalan Miklós 80 éves
Lévárdi Tibor János 59 éves

 Gödön házaSSáGot KötötteK:

Nyíri Tibor és Bolyóczki Mónika
Dr. Nagy Attila és Hortolányi Beáta Éva
Balogh Csaba Ádám és Tuli Andrea
Postás Imre és Király Krisztina Éva
Lelkes Zsolt Gyula és Jámbor Diána
Hammersberg Elemér és dr. Suták Vanda
Dr. Konkoly-Thege Barna 
 és Fleischer Alexandra
Vitányi László és Garamszegi Dóra Zsuzsa
Halász Zoltán és Lovász Zsuzsanna
Gower Richard Charles és Kristóf Tímea
Kovan Balázs és Matus Anikó
Czimer Gábor és Józsa Melinda
Mocsinka Péter Miklós 
 és Horváth Katalin Ildikó

KöSzönetnyILVánÍtáS

Ez úton is köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik Stepp Henrikné elhunyta 
alkalmából részvétüket fejezték ki és 
végső búcsúztatásán jelenlétükkel meg-
tiszteltek bennünket.

A gyászoló család

*
Ez úton is köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett édesanyánk, 
nagymamánk, dédnagymamánk özv. 
Szoták Jánosné szül. Felföldi Erzsébet te-
metésén résztvettek, részvétükkel és vi-
rágaikkal enyhítették lelki fájdalmunkat.                                   

A gyászoló család  

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

FeLhÍVáS
Az edelényi árvízkárosultak ja-
vára 2010. szeptember 16-án 10 
és 14 óra között gyűjtést rendez 
a Vöröskeresztesek Klubja a Jó-
zsef Attila Művelődési Ház előtti 
téren. Várnak háztartási cikke-
ket, konyhagépeket, bútorokat 
– a nagyobb tárgyakért házhoz 
mennek.

Bővebb információ, felvilágosítás: 

Frei Lászlóné 
06 30 200 6836

Tisztelt 
Temetőlátogatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a ha-
gyományos sírhelyek megváltási 
ideje 25 év, a kolumbáriumé 10 év.
 A megváltást követő lejára-
ti időn túl a sírhelyek ismételten 
megválthatók, vagy amennyiben 
nem váltják meg, ismételten fel-
használhatók temetkezési célokra 
a megfelelő kegyeleti eljárások be-
tartásával.
 Amennyiben hozzátartozójuk 
sírhelye lejárt, kérjük, szíveskedje-
nek a megváltásról intézkedni!
 A sírhelyek megváltása, a bérlet 
meghosszabbítása az alábbi he-
lyen történhet:

2131 Göd, Pesti út 26. 
  munkanapokon 8-16 óráig 

Helmes Ferenc 
temetőgondnoknál.          

Tel: 532-175 

Településellátó Szervezet

ezúton is köszönetemet fe-
jezem ki Szabó Csaba ön-
kormányzati képviselőnek 
a rendkívüli esőzések ide-
jén nyújtott segítségéért.

Menyhárt Miklós

Iskoláinkban a növekvő tanulószám 
miatt – melyből egyre nagyobb há-
nyadot tesznek ki a beköltöző csa-
ládok beilleszkedési kényszerrel is 
sújtott gyermekei – a feladatellátás 
személyi és műszaki körülményeit 
folyamatosan javítanunk kell. 
 Ezt mindenekelőtt külső for-
rásból tudjuk megoldani. Erre egy 
példa a közelmúltban 80 millió fo-
rintos önerő mellé óvodai épület 
építésére nyert 100 millió forintos 
pályázati forrás, melynek segítsé-
gével mérsékeljük az óvodai férő-
helyhiányt. Sajnos minden pályáza-
ton nem nyerhetünk, így az iskolai 
fejlesztéseket el kell halasztanunk, 
de továbbra is napirenden vannak. 
Az óvodai férőhelyeket nemsokára 
tovább kell bővítenünk, illetve az 
iskolai férőhelyeket is növelni kell.
 A súlyos óvodai férőhelyhiányt 
az új óvoda építése mellett a magán-

óvodák és idén első ízben – a gödi 
magánóvodák kapacitásának véges-
sége miatt – egyéb működési enge-
déllyel rendelkező gyermekintéz-
mények bevonásával oldjuk meg az 
önkormányzati óvodába jelentkező, 
de férőhely hiányában föl nem vett 
gyermekek elhelyezését.
 Mire e lapszámot kézbe veszik, 
remélhetőleg élni fog a magánin-
tézményekkel kötendő szerződé-
sünk. Így lehetőség nyílik a az eddig 
„lemaradt” gyermekek elhelyezésé-
re is. Az önkormányzati választás 
és a még nem tervezhető jövő évi 
költségvetés miatt egyelőre csak az 
idei hátralévő hónapokra kötünk 
szerződést. A jövő évre eső hóna-
pok megoldása már a következő 
képviselő-testület dolga lesz.

Dr. Nagy Atilla
aljegyző

Iskolakezdés, óvodakezdés
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Folytatjuk az idősek számára már 
korábban megkezdett felvilágosító 
tevékenységet, az idősek sérelmére 
elkövetett bűncselekményekről szó-
rólapot adunk ajándékba – adta hírül 
Szeri Mihály, a Göd városi Polgárőrség 
vezetője. – Továbbá a KRESZ változásai-
ról tájékoztatjuk az érdeklődőket. Eb-
ben egy KRESZ-teszt is segít. Gyakor-
lati tanácsokat adunk a lakosságnak, 
hogy mit tegyenek lakásuk és önma-
guk biztonsága érdekében. Lehetősé-
get adunk azon gödi lakosoknak, akik 
a SZEM mozgalomban kívánnak részt 
venni. A kisgyerekeknek (3-10 éves 
korig) játékos bűnmegelőzési felvilá-
gosítást tartunk arról, hogy ki az „ide-
gen”, ki az „ismerős”, kinek mondjuk 

meg a teljes címünket, nevünket. Fon-
tos, hogy gyermekeinket megóvjuk a 
rájuk leselkedő bűncselekményektől! 
 Az általános iskolások számára 
már az iskolában elkezdett „közle-
kedésbiztonság” néven, játékosan, 
KRESZ-TÁBLA rajzversennyel egybe-
kötött programokat tartunk. Azért 
a strand a helyszín, mert itt tudjuk a 
legegyszerűbben a lehető legszéle-
sebb korosztályt elérni. A lakosságtól 
olyan elismerést, biztatást kaptunk 
munkánk miatt, amire nem is számí-
tottunk. Ezt mutatja az is, hogy július-
tól augusztusig közel 300 érdeklődő 
volt a sátrunknál. Sok szülő és stran-
doló a sátrunk körüli helyet viccesen 
„V.I.P. hely”-nek nevezte el, mondván: 

Bűnmegelőzés 
– kitelepültek a polgárőrök a meleg vizű strandra

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A pályázatra azok az önkormány-
zat területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális hely-
zetű felsőoktatási hallgatók jelent-
kezhetnek, akik a képzésre vonat-
kozó keretidőn belül, teljes idejű 
(nappali tagozatos) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mes-
terképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat.

a pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által ki-

töltött eredeti jogviszony-igazolás
2. Igazolás a pályázó és a vele egy 

háztartásban élők egy főre jutó 
havi nettó jövedelméről.

3. A szociális rászorultság igazolása

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Felsőoktatási tanulmányokat kez-
deni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat 
területén állandó lakóhellyel ren-

delkező, hátrányos szociális helyzetű 
fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, 

érettségi előtt álló középiskolások; 
vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendel-
kező, felsőoktatási intézménybe 
még felvételt nem nyert érettségi-
zettek;

és a 2011/2012. tanévtől kezdődően 
felsőoktatási intézmény keretében 
teljes idejű (nappali tagozatos) alap-
fokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú 
szakképzésben kívánnak részt venni. 

a pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy 

háztartásban élők egy főre jutó 
havi nettó jövedelméről.

2. A szociális rászorultság igazolása

a pályázati űrlap csak a fent meg-
határozott kötelező mellékletekkel 
együtt érvényes, valamely mellék-
let hiányában a pályázat formai hi-
básnak minősül.

az önkormányzat döntéséről 2010. 
december 6-ig írásban értesíti a 
pályázókat.
A pályázó az elbíráló szerv döntése 
ellen nem fellebbezhet.

a pályázatot Göd Város önkor-
mányzat Polgármesteri hivatalá-
nál írásban, pályázati űrlapon, a 
pályázó által aláírva, egy példány-
ban kell benyújtani.

További információ, valamint a pá-
lyázat leadása: Szaszovszky Olga 
szervezési referensnél

27/530-030, 530-031

A pályázat benyújtási határideje: 
2010. október 29.
Az ösztöndíjpályázat részletes tájé-
koztató anyaga és a pályázati űrlap 
átvehető a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán és a Városi Könyv-
tár mindkét telephelyén (Pesti út 
72., Ady Klub – Kálmán u. 13.) köl-
csönzési időben, valamint letölthető 
a www.bursa.hu és a www.god.hu 
honlapról is.

P Á L Y Á Z A T
GÖD Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 
2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallga-
tók számára a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév első félévére vonatkozóan.

itt biztosan nem fog eltűnni semmi 
értéke. A strand dolgozóitól is pozi-
tív visszajelzést kaptunk, miszerint 
amióta mi kitelepültünk, nem érke-
zett lopásról bejelentés a strando-
lóktól. A polgármester úr személye-
sen is ellátogatott a sátrunkhoz, és 
elismerő szavaival biztatott munkánk 
folytatására. A pozitív szavak mindig 
új lendületet adnak – tette hozzá az 
önkéntesek vezetője.

V. Pálfai Kinga
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Szent István napi ünnepélyünket a 
gödi Várdombra szervezte az önkor-
mányzat. A szervezők meghívására 
érkezőket a Gödi Ifjúsági Fúvószenekar 
térzenéje fogadta az augusztus 19-én 
tartott ünnepségen. A várdomb tete-
jén az ünneplőknek széksorokat he-
lyeztek el, a hatalmas fák jóleső árnyé-
kot adtak. A Himnusz közös eléneklése 
után Varga Izabella színművész üdvö-
zölte az egybegyűlteket, majd Markó 
József  polgármester mondta el ün-
nepi köszöntőjét, melyben kiemelte, 
hogy az elmúlt négy esztendőben a 
városvezetés nagy hangsúlyt fekte-
tett a városi ünnepségek méltó meg-
élésére. – Rendbetettük a köztereket, 
ezzel biztosítva az igényes helyszínt, 
segítettük egy generáció felnöveke-
dését, akik ünnepeinket fellépéseik-
kel gazdagítják. Március 15-e és ok-
tóber 23-a mellett augusztus 20-a a 
harmadik legnagyobb ünnepünk. A 
történelmünk szempontjából meg-
határozó események méltó megün-
neplését kiemelten fontosnak ítéltük 
meg – mondta el a polgármester. 
Bábiné Szottfried Gabriella szavai sze-
rint új, reményteli korszak kezdődött. 
Az évekig tartó megosztottság után 

béke köszöntött az országra. A nagy 
természeti katasztrófa, a hetekig tartó 
árvíz  idején az ország egy emberként 
dolgozott a mentésen. István király 
alkotmánya, intelmei 1000 éven át 
fenntartották a magyarságot, és Eu-
rópa részévé tették. Ha ma mindenki 
felelősséggel, tisztességesen elvégzi a 
saját munkáját – és ez meghatározóbb 
a gazdasági környezetnél –, akkor az 
országnak minden esélye megvan ar-
ra, hogy felemelkedjen – mondta el az 
országgyűlési képviselő.
 Az ünnepségen közreműködött a 
10 esztendős Gaude kórus, R. Kárpáti 
Péter színművész, Berkes Péter dudás 
és a Macskabanda népi együttes a Bú-
zaszem iskolából, valamint a Cit-Car 
táncstúdió táncosai.
 Augusztus 20-án délután öt óra-
kor rendkívül hangulatos, bensősé-
ges, ünnepélyes keretek között mu-
tatták be a József Attila Művelődési 
Ház nagytermében berendezett ze-

nés kávéházban a Gödi Almanach ju-
bileumi, XV. kötetét. A polgármesteri 
köszöntő után Bátorfi József méltatta 
az előző számok és az idei Almanach 
szerzőit, megemlékezvén azokról, 
akik már nem lehetnek a jubileumi 
kiadáskor az ünnepen. A 2010-es Al-
manach rengeteg érdekes témával, 
több mint húsz szerző írásával készült 
el, többek között a tavaszi könyvtári 
kiállítás „Wattayak és Göd” témája is 
folytatódik benne.  A Gödi Almanach 
legújabb kötete a Városi Könyvtárban, 
1.000 forintos áron megvásárolható.
 A megszokott városi tűzijáték el-
maradt a képviselő-testület döntése 
alapján. Az arra szánt összeget a gödi 
belvízkárosultak között osztják szét. 
Egy nappal a városi ünnepség után 
azonban mégis lehetett része a lakos-
ságnak látványosságban is: a Duna-
parton a vendéglátók rendeztek szóra-
koztató programokat.

V. Pálfai Kinga

2010. augusztus 20. 

Városi ünnepély a Várdombon

Az önkormányzat, a Magyar Kolping 
Szövetség és a Búzaszem Alapítvány 
képviselői aláírták azt a szerződést, 
amelynek értelmében a Kolping Szö-
vetség a Szakáts-kert felső részének 
földhasználati jogát átadta a Búza-
szem Alapítványnak.
 Az önkormányzat elfogadta ezt a 
helyzetet, de néhány Gödnek kedve-
ző változás is bekerült a szerződésbe, 
így például az, hogy a felépített és 

Szakáts-kert: a Búzaszem alapítvány lépett a Kolping helyére
még építendő iskolában mindenkép-
pen keresztény oktatási intézmény-
nek kell működnie. A városi közgyű-
lés a szerződést legutóbbi ülésén 
egyhangú szavazással fogadta el.
 Horváth Szilárd, a Búzaszem Ala-
pítvány elnöke szerint az első isko-
laépület felépítésével bizonyították, 
hogy érdemes velük együttműködni. 
Ősztől már a további épületek meg-
valósítását készítik elő.                   G. K.

Bátorfi József bemutatja az Almanachot

A polgármester és Horváth Szilárd
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A pályázatra azok az önkormányzat 
területén állandó lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális hely-
zetű középiskolai tanulók jelent-
kezhetnek, akik nappali tagozaton 
középfokú oktatási intézményben 
folytatják tanulmányaikat.
 Az ösztöndíj időtartama 10 hó-
nap, azaz két egymást követő ta-
nulmányi félév (2010/2011. tanév)

Az ösztöndíj folyósításának kez-
dete: 
I. félévre:  2010. december (szep-

tember-október-november-de-
cember-január)

II. félévre: 2011. április (február-
március-április-május-június)

 Az ösztöndíj folyósításának fel-
tétele, hogy a támogatott pályázó 
tanulói jogviszonya a 2010/2011-es 
tanévben megfeleljen a pályázati 
kiírásnak. 
 Az önkormányzat határozatban 
rendelkezhet a támogatás vissza-
vonásáról abban az esetben, ha a 

támogatásban részesített Göd város 
illetékességi területéről elköltözik. 
 Az ösztöndíj elbírálása szociális 
rászorultság alapján és a pályázó ta-
nulmányi eredményétől függően tör-
ténik.
 Pályázati űrlap átvehető a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
tán, titkárságán és a Városi Könyvtár 
mindkét telephelyén (Pesti út 72., 
Ady Klub – Kálmán u. 13.) kölcsönzési 
időben, valamint letölthető a www.
god.hu honlapról is. 
 További információ, valamint a 
pályázat leadása: Szaszovszky Olga 
szervezési referensnél

27/530-030, 530-031
A pályázat benyújtási határideje: 
2010. október 15.

A pályázónak kötelező melléklet-
ként az alábbi okiratokat kell csa-
tolnia: 
	eredeti iskolalátogatási igazolás 
	előző tanévi bizonyítvány másola-

ta

	a pályázó és a vele egy háztartás-
ban élők egy főre jutó jövedel-
mének igazolása
	a pályázó és vele egy háztartás-

ban élő tanuló/hallgató iskola-
látogatási/hallgatói jogviszony 
igazolása

 A pályázati űrlap csak a fent 
meghatározott kötelező mellék-
letekkel együtt érvényes, vala-
mely melléklet hiányában a pá-
lyázat formai hibásnak minősül. 
Az önkormányzat a határidőn túl 
benyújtott vagy formailag nem 
megfelelő pályázatokat a bírálat-
ból kizárja!
 A pályázó pályázata benyúj-
tásával hozzájárul a pályázáskor 
rendelkezésre bocsátott személyes 
adatainak az azonosítás érdekében 
szükséges mértékben történő nyil-
vánosságra hozatalához.
 Az önkormányzat a pályázat 
elbírálásáról 2010. december 15-ig 
írásban értesíti a pályázókat.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Göd Város önkormányzata ezennel kiírja a 2010/2011. tanévre vonatkozóan a „Wigner Jenő” önkor-

mányzati Középiskolai ösztöndíjpályázatot

2009 szeptemberében zsonglőrtanfolyam indult a művelődési házban. A siker – né-
hány lelkes szülőnek köszönhetően – akkora volt, hogy nyárra 4 napos intenzív kurzust 
hirdettek a szervezők: Abouh-Chacra Regina és Szenes Ernő, valamint Nyári-Nagy Ibolya. 
Valamennyien a Magyar Zsonglőr Egyesület aktív tagjai, a Magyar Cirkusz Varieté Alter-
natív Cirkusz Iskolájában tanulták a mesterségüket, s az ország több pontján tartanak 
játszóházakat, ahol népszerűsítik a zsonglőrködést. A táborban az alapokat lehetett 
elsajátítani, buzogány, labda, diabolo, virágbot, meteorok, karika, lebegő pálca tette 
próbára a jelentkezők figyelmét, türelmét. – A tábor célja ugyanaz, mint az évközbeni 

Augusztusi parádé - zsonglőrtábor a JAMH-ban

tanfolyamé: megismer-
tetni a gyerekeket egy 
olyan hobbival, ami 
kiemeli őket a számító-
gép elől, ami fejleszti 
a figyelem megosztási 
képességüket és javít-
ja a mozgáskoordiná-
ciójukat – mondta el 
Szenes Ernő oktató. 
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Szeptember 10. péntek 14.00-
17.00 Napos Oldal nyugdíjas-
klub összejövetele

Szeptember 11. szombat 9.00-
13.00 Baba-ruha börze 

Szeptember 11. szombat 17.00 
Gödi Őszi Tárlat kiállítás-meg-
nyitó

Szeptember 17-19. „Kultúrházak 
éjjel-nappal” rendezvénysorozat 

Szeptember 17. péntek 17.30 Ho-
rizont Irodalmi Klub vendége 
Hangya Anna – festő

Szeptember 19. vasárnap 14.00 
„Kulturális örökség séta”  Bátorfi 
József vezetésével – Göd: Kin-
csem park, Várdomb, Római tele-
pülés, Nemeskéri kúria, Mayerffy 
sír, Szakács-kert. Indulás busszal 
a Művelődési Ház elöl.

Szeptember 19. vasárnap 17.30 
Kultúrtörténeti előadás

Szeptember 24. péntek 16.00 
 Nóta klub
Szeptember 25. szombat 10.00 

Homeopátiás klub
október 1. péntek 18.00 Szegedi 

Katalin illusztrátor kiállításának 
megnyitója

október 8. péntek 14.00-17.00 
Napos Oldal nyugdíjasklub össze-
jövetele

október 9. szombat Őszköszön-
tő bál a Mozgáskorlátozottakat 
Pártolók klub szervezésében

Szeptember  24. péntek – Büty-
köde, sókerámiát formázunk a 
Katica Gyermekkönyvtárban.

október 1. péntek - az Ady Fiók-
könyvtárban gipszöntéssel ké-
szítünk képeket.

Író-olvasó találkozó
október 15. péntek 17.00 - a Ne-

meskéri kúria nagytermében 
Lőrincz L. Lászlóval találkoz-
hatnak olvasóink. A beszélgetés 
után vásárolhatnak is a népsze-
rű író műveiből, majd dedikál-
tathatják könyveiket.

Őszi könyvtári napok
október 1. péntek 18.00 
 Szegedi Katalin kiállítása – a ne-

ves illusztrátor képei október 1. 
és 15. között tekinthetők meg.

október 5. kedd 14.30 és 18.00 - 
Séta a helytörténet iránt érdek-
lődőknek. Bátorfi József, Murvai 
Zoltán és Mühlbacher Istvánné 
kalauzolásával megismerked-
hetnek a Nemeskéri kúria és a 
Nemeskéri család történetével. 
A séta a könyvtár elől indul 
14.30 órakor Bátorfi József ve-
zetésével, de később, a kúriá-
nál is csatlakozhatnak hozzánk 
kedves vendégeink.

október 6. szerda 9.00-15.00 Az 
olvasással kapcsolatos portá-
lokkal ismertetjük meg a könyv-
tárba látogatókat, bemutatunk 
hasznos oldalakat, elektronikus 
könyvtárakat, könyvtári adat-
bázisokat.

október 9. szombat 14.00-17.00 
Rendhagyó „könyves” kézmű-
ves foglalkozás a gyerekeknek 
a Katica Gyermekkönyvtárban.

október 10. vasárnap 10.00-15.00 
Könyvvásárral, vetélkedővel  egy-
bekötött könyves vasárnap a 
Központi Könyvtárban.

A rendezvénysorozat kapcsán meg-
hirdetjük a megbocsátás hetét: ha 
október 4. és 9. között visszahozza 
rég nem látott könyveinket, nem 
számítunk fel késedelmi díjat!
ajándékkönyvekkel is várjuk az e 
héten idelátogatókat!

AdY KLUB PRoGRAMJAI

Szeptember 14. kedd Véradás
Szeptember 16. csütörtök 14.00-

17.00 Napos Oldal nyugdíjas-
klub összejövetele

Szeptember 17-19. „Kultúrházak 
éjjel-nappal” rendezvénysorozat 

Szeptember 18. szombat 16.00 
„Alkotás gyermekkézzel” – ját-
szóház gyermekeknek. (Játszó-
ház keretében egy 3 méteres 
óriás festővászonra közös festés. 
Kéz és láb segítségével mutat-
hatják meg a gyerekek, milyen 
a világ.)

Szeptember 18. szombat 19.00 
„Demokrácia festészet” közös 
képzőművészeti alkotás – kor-
határ nélkül

Szeptember 18. szombat 20.00 
Bakelit Filmklub – avantgárd 
némafilmek dj. Nándesz zenei 
aláfestésével

GÖdI GITÁReST
2010. október 24. vasárnap 18 óra 
sztárvendég: Juan Gaspar (Mexi-
co) közreműködik: Gitársaság 
Tüske András vezetésével Szabó 
Sándor
Helyszín: József Attila Művelő-
dési Ház (2131 Göd, Pesti út 72. 
Tel.: 27/532-160)
Jegyek elővételben kaphatók a 
helyszínen 1.000.-Ft, az előadás 
napján 1.500.-Ft

JóZSeF ATTILA MűVeLŐdéSI HÁZ PRoGRAMJAKÖnYVTÁRI PRoGRAMoK

A Belépés Családostul programsorozat szervezői idén szeptemberben is ren-
deznek sportnapot a Gödi Szüreti Fesztivál keretén belül. A programban csa-
ládi futás, VUK (Városi Utánpótlás Kupa) azaz 1-2. osztályosok számára kiírt 
focitorna, valamint strandröplabda és lábtenisz szerepel.  
helyszín: Alsógödi kiserdő, GSE pálya és környéke.
Időpont: 2010. szeptember 18. szombat, 9.00 órától.                                        V. F. 

B e H A R A n G o Z ó

Szeptember 18-án 
családi sportnap 
a Gödi Szüreti Fesztiválon
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Június végén Pécsre indultunk klub-
társaink által pazarul megszervezett 
3 napos kirándulásra.
 Felejthetetlen élményekben volt 
részünk. Először városnézésre indul-
tunk a kisvasútnak álcázott Dotto 
nevű buszocskával. Megtekintettük 
a Csontváry múzeum képeit, a Mi-
sina tetőről gyönyörködtünk a pécsi 
panorámában, majd a vállalkozóbb 
kedvűek a forró kánikulában gya-
log vágtak neki a lefele vezető gö-
röngyös útnak. A Tettyét elérve be-
tértünk a tavaly megnyílt „Sárkány” 
mésztufa barlangba, ahol kis ideig 
hűsölhettünk, miközben hallgattuk a 
túravezető érdekes előadását. 
 Augusztus első vasárnapján a 
Felvidékiek Köre által szervezett 
buszkiránduláson több klubtársunk 
is részt vett. Ipolybalogra (Szlovákia) 

napos oldal nyugdíjas Klub nyári programjai

mentünk a Szent Korona ünnepség-
re és Kékkőre, az ottani Balassi múze-
umba.
 Augusztus második hétvégéjén 
sportszenvedélyünknek hódoltunk a 
nyugdíjas Bakony Túra keretében. 
 Ha a kedves nyugdíjas gödi la-
kosoknak megtetszett klubunk te-

vékenysége, mely nemcsak kirán-
dulásokat jelent, hanem rendszeres 
összejöveteleket, karácsonyi, szil-
veszteri és farsangi ünnepségeket, 
akkor nagyon sok szeretettel várunk 
mindenkit a Napos Oldal Nyugdíjas 
Klub tagjai közé.              

 Fekete Ildikó

Negyedik éve rendezi meg a hobbi-
kiállítást a gödi Mozgáskorlátozot-
takat Pártolók Klubja a Művelődési 
Ház nagytermében. A városvezetést 
Lenkei György, a Szociális Bizottság 
elnöke képviselte, aki megnyitó be-
szédében kiemelte: - Ennek a sok gyö-
nyörűségnek egy városi múzeum 
gyűjteményében lenne a helye.
 Városunk lakóinak sokszínűsége 
köszönt vissza az augusztus köze-
pén megnyílt tárlaton, mely egyidős 
a szervező klubbal. A kiállítás 2006-
ban 12, 2010-ben már 32 kiállítóval 
várta a látogatókat. A nyolcvan-száz 
éves gyönyörű, finom kézimunkák, 

Hobbikiállítás a JAMH-ban
gobelinek, gyöngy, porcelán kézmű-
ves díszek és dísztárgyak, bélyeg- és 
érmegyűjtemények, népviseletek, 
legócsodák, hímzések, festmények, 
grafikák színes kavalkádjában gyö-
nyörködtek a vendégek. Bemutatko-
zott a művelődési házban több mint 
18 esztendeje működő szövőszakkör 
is. Tujmer Dénesné elmondta: Négy-
éves a legkisebb tanítvány, a szakkör 
10-12 állandó tagja ingyen, társadalmi 
munkában oktatja a szövést, szeptem-
bertől szerdánként délután minden 
érdeklődő megtalálhatja őket. – Klu-
bunk tagsága egy emberként vett 
részt az esemény szervezésében, a ki-

állítók között ők is, külsősök is megta-
lálhatók. Megalakulásunk óta célunk 
az idősebb korosztály illetve a mozgá-
sukban korlátozott emberek kimozdí-
tása a sokszor magányt jelentő otthon 
falai közül igazi közösségi tevékenysé-
gek és összekovácsoló rendezvények 
megszervezésével – mondta el Urbán 
Istvánné klubvezető. Köszönjük támo-
gatóinknak: Bartha Tibornak, a Gödi 
Körképnek és az Inside Tv-nek, a köz-
terület-felügyeletnek, hogy segítették 
rendezvényünk létrejöttét!

GÖDI KÖRKÉP

emlékkép a kirándulásról

Lenkei György megnyitja a kiállítást
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Csoportunkban a megye 
tíz legerősebb csapata ver-
senyez, a Magyar Asztali-
tenisz Szövetség tájékoz-
tatása szerint a bajnokság 
végén az 1. és 2. helyezet-
tek bejutnak az NB III-ba.
 Célunk ezen helyezé-
sek valamelyikének meg-
szerzése. Sikeres volt a 
nyári átigazolásunk: Ujvári 
Tibor visszamegy Vácra. 
Leigazoltuk Oroszki Viktort, 
aki a múlt szezonban még 
NB I-ben játszott és Szücs 
Tibort, NB II-ben is szereplő 

A gyönyörű idő, a sport és kulturális 
programok rengeteg embert, családot 
csalogattak ki augusztus 20-án a felső-
gödi Kék Duna Klub Hotelbe. A két fő 
„műsorszám” az Érdi-Krausz Zsuzsa és 
Lukács Gábor szervezte strandröplab-
da valamint a váci Dunai Sárkányok 
vezette sárkányhajózás volt.
 – 8 órától már gyülekeztek a 
strandröplabdázók, 12-kor megérke-
zett az újabb emberhullám a sárkány-
hajós programhoz; végül 8, egyen-
ként 16-20 fős csapat versenyzett. 
Rajtuk kívül még 30 gyerek, felnőtt 
próbálhatta ki, milyen is egy ilyen 
hatalmas vízijárműben evezni a kor-
mányos és a ritmust adó dobos se-
gítségével. Összeült egy önkormány-

Röplabda és sárkányhajó 
a Belépés Családostul augusztusi 
programján
zati csapat is, melyet Markó József 
polgármester, a Belépés Családostul 
mozgalom egyik fővédnöke is erősí-
tett. A hajó dobosának megnyertük 
Holló Aurélt, a nemzetközi hírű Ama-
dinda ütőegyüttes tagját. 
 A tavalyi győztes Mikesy csalá-
dot öt fiútestvér, a testvérek felesé-
gei, gyermekeik és a családhoz tar-
tozó szurkolói csapat, mintegy 25 fő 
képviselte. Ők komolyan vették szlo-
genünket: Belépés Családostul! Ki le-
hetett próbálni a Dunakaland kötél-
pályát, a Ruckus Kft. biciklis ügyességi 
feladatait. Nagy érdeklődés kísérte 
Barta Tóni „Paprika Jancsi csúzlizdá-
ját”, a kézműves foglalkozásokon a 
sárkánykészítést és röptetést, Pely-
hes Gábor zenés gyermekműsorát, és 
volt, aki a focit választotta – mondta 
el Wagner László főszervező. 
Eredmények:
Sárkányhajózás: I-II.  Mikesy család, 
Szakáts-kert, III. Saiwakan, IV. Ruckus 

GÖDI KÖRKÉP

játékost – mondta Gulyás 
Miklós edző.
 – A Göd Rekord Kupa 
színvonalas mérkőzésein az 
elsők között sokszor csak a 
szettarány döntötte el a he-
lyezéseket. A versenyen  a 
kezdőtől az NB I-esig  lát-
hattunk versenyzőket. Ör-
vendetes, hogy egyre ma-
gasabb az amatőrök száma. 
Az igazoltak között a legvé-
gén a gödi csapat két leg-
jobbja, Oroszki és Felker 
között szoros, barátságos  
mérkőzésen  igazságos ered-

Rekord Kupán túl, beindult a bajnokság

 mény született – tette hoz-
zá Gulyás Miklós.

Göd Rekord Kupa, 
eredmények:
Férfi egyéni igazolt kate-
góriában (12 fő): 1. Oroszki 
Viktor (Göd), 2. Felker Zol-
tán (Göd), 3. Némann Dávid 
(Vác).

Férfi amatőr: 1. Molnár Sán-
dor (Vác), 2. Veszely Dániel 
(Göd), 3. Járdi Tibor (Göd).

Ifjúságiak: 1. Osváth Tibor 
(Dunakeszi), 2. Érseki Ben-
ce (Dunakeszi), 3. Gyuriczki 
Laura (Dunakeszi).

Kft., V. Gödi Önkormányzat, VI.-VIII. 
Gödi Hulló Csillagok, Dunakanyar, 
Szigetköz.
Strandröplabda (4 fős csapatok); 
gyermek (3 csapat): I. GDSE (Zavod-
nyik Blanka, Belényi Boglárka, Belényi 
Virág, Érdi-Krausz Tímea), II. Négyek 
bandája, III. Vega Husik. Felnőtt (13 
csapat): I. Tomi és az angyalai (Kléri 
Judit, Olbort Anett, Klinszky Katalin, 
Kaposvári Tamás), II. Hipotetic High 
Five, III. Kecske és a káposzták, IV. 
Csupasz pisztoly.
Páros verseny (8 pár): I. Vörösváczky 
Linda-Kenéz Tamás, II. Oláh Levente-
Szalai Gyula, III. Szabó Zsófia-Poór Ju-
dit, IV. Veres Zsolt-Pató Tamás.

V. F.

Augusztus 20-án  rendezték meg a Balázsovits 
Sportcsarnokban a hagyományos Asztalitenisz Re-
kord Kupát. A 12 éve elindult sporteseményen idén 
9 asztalon több település játékosa mérte össze tu-
dását. Egy héttel később elindult a 2010-11-es me-
gyei bajnokság.
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Rendkívül sikeresen zár-
tak a Gödi SE kajakosai a 
Moszkvában rendezett if-
júsági és U23-as kajak-kenu 
Európa-bajnokságon. Hagy-
mási Anita három aranyér-
mével a magyar küldöttség 
legeredményesebbje lett; 
Réka a korábban szintén 

A Gödi SE Labdarúgó Szakosztályának U 11-es korosztá-
lya (kisfocisták) csapatából 12 gyermek és kísérőik utaz-
hattak 2010. május 20-24. között  Svájcba, hogy részt ve-
gyenek az FC Monthey labdarúgó csapat fennállásának 
100. évfordulójára rendezett labdarúgó-tornán.

 Sportolóink megállták a helyüket, az erős mezőnyből 
bronzéremmel tértek haza. A gyerekek (Tóth Botond, Ráth 
Vince, Bon Marcell, Kakuk Dániel, Tolnai Áron, Kiss Máté, 
Kövendi Attila, Nyírő Kornél, Pálosi-Szabó Simon, Gergely 
Marcell, Berzeviczy Bence, Király Nikolasz) bebizonyították, 
hogy a több éve végzett áldozatos munkájuk és küzdel-
mes kitartásuk meghozhatja a gyümölcsét. Az elért re-
mek helyezés érezhetően ösztönzően hatott a csapatra, 
valamint a szükségszerűen itthon maradó játékosaink 
sportolói önérzetét is erősítette.
 A kisfocisták életre szóló élményekkel lettek gazda-
gabbak, hiszen a focin kívül jutott idő kirándulásra, város-
nézésre is.
 Ezúton is köszönjük a város vezetésének a támoga-
tást!

Gergely Zoltán edző

Monthey-ban jártunk...

A Hagymási-testvérek
szenzációs sportsikerei
gödi színekben versenyző 
Georgopoulou Alexandrával 
ezüstöt szerzett. A magya-
rok 37 darab I-VIII. helye-
zéssel zártak. 
 – A Gödi SE a szakosztá-
lyok között a legsikeresebb 
volt. Nagyon erős mezőny 
jött össze, kiemelkedtek a 
németek, oroszok, beloru-
szok. Anita robbanékony, 
gyors kajakos, egyesben és 
párosban is megállja helyét. 
Jövőre már a felnőttek közt 
bizonyíthat. Réka még első 
éves ifi, van még benne erő, 

bízom a jövő évi világbaj-
nokságon való sikeres rész-
vételében – emelte ki Mak-
rai Csaba edző. 
 – A pálya a szegedihez 
hasonlóan színvonalas volt, 
az ellátással adódott néhány 
probléma. Ez volt az idei fő 
versenyem, jövőre U23-as 
EB, és már az olimpiai kva-
lifikációban is szeretnék si-
keres lenni, Szegeden pedig 
VB – mondta a háromszoros 
Európa-bajnok Anita.
 – Idén benne voltam az 
ifjúsági olimpiai keretben 

Pataky Kata a híres ameri-
kai lovas szakember, Monty 
Roberts tanítványa. Monty 
Roberts nevét legtöbben 
a Suttogó című Robert 
Redford-filmből ismerjük, 
ám a lovasok körében erő-
szakmentes bánásmódja, a 
lovak nyelvének, az Equus-
nak feltárása és leírása, va-
lamint a ló és ember közötti 
kapcsolatteremtés módsze-
rének kidolgozása miatt 
vált elismertté. Könyvei és 

filmjei milliószám fogytak 
az elmúlt évtizedekben. A 
világ úgy szokta őt emle-
getni, hogy „A suttogó”. 
 Kata augusztus végén 
tért haza Amerikából, ahol 
– Magyarországról, sőt az 
egész régióból elsőként – 
elvégezte a Monty Roberts-
iskolát, és a módszer okle-
veles oktatójává vált. Célja, 
hogy az erőszakmentes bá-
násmód eszméjét és mód-
szereit terjessze, oktassa, 

lovakat és lovasokat segít-
ve ezzel a kapcsolatterem-
tésben.
 A magyar suttogólány 
Alsógöd szélén, egy csen-
des kis utcában él 2007 
óta. Elmondása szerint vá-
rosunk „színes nyugalma” 
és természetközelisége se-
gítette, motiválta tanulmá-
nyainak elvégzésében. Göd 
tehát egy újabb elismerés-
re édemes szakember ott-
hona.                                    zk

Egy gödi lány az első okleveles magyar „suttogó”

is, de Szingapúrba nem ju-
tottam ki, annál is inkább 
örülök az EB-ezüstnek. Jö-
vőre még nagyobb rutinnal 
fogok rajthoz állni az ifi ver-
senyeken, remélem, a vébé-
re is kijutok – tette hozzá az 
ezüstérmes Réka.                                   

Vasvári Ferenc

Hagymási Réka (balra) Hagymási Anita (jobbra)

Pataky Kata
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Gondoljon időben a télre!

A mogyoródi 
Tenisz Centrumban 
színvonalas, fedett 
teniszpályák 
bérelhetők!

3 db paplanos kiváló minőségű 
vörös salakos teniszpálya.
Minden igényt kielégítő klubház. 
(zuhanyzós öltözők, melegkonyhás büfé, 
masszázs, jól felszerelt klubhelység…)

Téli SzEzon PályADíjAi:
2010. október 11 – 2011. április 17-ig
Hétköznap (H-P) 06:00-15:00 – 2400 Ft/óra
                                   15:00-24:00 – 2800 Ft/óra

Hétvége (Sz-v) 06:00-22:00 – 2400 Ft/óra

Alkalmi bérlőink a pályákat 200 Ft-tal 
magasabb áron vehetik igénybe!
Pálya címe:

2146. Mogyoród, Mandula utca 5.
Tel.: +3620 339-2941, +3620 343-2624
Web: mtctenisz.hu, 
Email: mtctenisz@gmail.com
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Gyerek szemészet
a szemcsi optikában

kilenc hónapos kortól...

Időpont:
2010. 09. 25. Szombat 9:00-15:00
2010. 10. 09. Szombat 9:00-15:00

bejelentkezés alapján!

Szakorvos: Dr. Véghseő Andrea (Heim Pál gyermekkórház)

Vizsgálat díja: 2000 Ft/fő

Tel.: 06/27-333-720, Mobil: 06/20-263-7066
Cím: Göd, Ady Endre u. 2. (Felső-gödi vasútállomás)



GÖDI KÖRKÉP 25Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com

• 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! 

TANFOLYAMOK

EGyéni óRáK
GÖDÖN
az alsógödi József Attila Művelődési Ház-
banés a felsőgödi Ady Klubban

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

NYELV
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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

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

BőR éS TExTil
RuHázAT jAvíTáS,
áTAlAKíTáS, MéRETRE KéSZíTéS

olASz júliA
TEl: 06-27-336-241

06-20-391-3591
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Költöztetés hétvégén is! igény szerint ruti-
nos rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder, termő-
föld szállítása billenős gépkocsival.

Rendelésfelvétel: mobil: 06-30-623-1481
18 óra után:  

Telefon: 06-27-337-353    mobil: 06-30-623-1481

KölTözTETéS 

F u vA R o z á S

Szeidl jános 
fuvarozó
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PARKETTáS vállAl hagyományos, 
szalag-, laminált padlólerakást, csiszo-
lást, 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 daruval! 
Elszállítás megoldható. 
Tel.: 06 30 463-4070, 06 27 337-353

HázHoz MEGy! 
Fodrász, gyógypedikűrös! 
Hívd Idikót!  Tel.: 06 70 269-8446

Muzeális értékű CSERéPKályHáK 
eladók műértőknek. Üzletfelszámolás-
ból TáSKáK eladók. ABC üzlET be-
rendezéssel Balasagyarmaton bérelhe-
tő. E-7-es jelű 6 folyóméteres vasbeton 
gerendák eladók
Tel.: 06 30 547 9900

AnGol TAnáR alap- közép- és felső-
fokú nyelvvizsgára felkészítést vala-
mint korrepetálást vállal. 
Tel.: 06 20 200 0086

HázTARTáSi MunKáT GyERMEK-
FElüGyElETTEl vállal több évtize-
des szakmai tapasztalattal rendelkező 
nyugdíjas nő.
Tel.: 06 20 267 1653

ő R B oT T yá n B A n  C S A l á D i  H á z 
1200 m2-es TElKEn áron alul eladó 
Tel.: 06 20 803 1925

őRBoT TyánBAn 3 db 1200 m2-es 
éPíTéSi TElEK olcsón eladó
Tel.: 06 20 803 1925

KiSTARCSán 6 (HAT) ARAnyKoRo-
nA éRTéKű SzánTó (közel a faluhoz) 
eladó 
Tel.: 06 20 803 1925

BABAHoRDozó, ETETőSzéK, uTA-
zóáGy, FüRDőKáD, AuTóSüléS, 
jáTéKoK, STB. olcsón eladók
Tel.: 06 70 508 7166

Pénzintézet dunakanyar igazgatósá-
ga PénzüGyi TAnáCSADóKAT éS 
CSoPoRTvEzETőKET KERES. Köve-
telmény: minimum érettségi, diploma 
előny, felhasználó szintű számítógép-
ismeret, kreatív, önálló munkavégzés, 
tanulási készség. Amit kínálunk: ga-
rantált jövedelem, magas szintű szak-
mai képzés, ügyfélkör.
Tel.: 06 70 384 7384

ElADó 2 SzoBáS KERT nélKüli Ház-
RéSz A AlSóGöDön, A nEMESKéRi 
uTCáBAn.
Az ingatlan felújítást igényel mert 
nem lakják, de hitelképes. Lehetőleg 
készpénzzel rendelkezők jelentkezé-
sét várjuk. 
Irányár: 6 millió Ft
Tel: 06 20 211 0513

ElADó 
5000M2 SzánTó A GöDi 
SzáHlEnDER TAnyán, 

073/7 HElyRAjzi 
SzáMon.

nem építési telek! 
Csere is szóba jöhet: 

ingatlan, autó, lakóautó,
üdülési csekk stb.

ár: 3 millió Ft
TEl.: 06 20 211 0513

Címem : Sinka Miléna Vác 
2600 Nagysándor J.u.10.

női-FéRFi
BőRKABáToK,

DzSEKiK,
MEllényEK

nAGy válASzTéKBAn,
KEDvEző áRon KAPHATóK!

Cím:
Göd-felső

Kálmán u. 19.

Nyitva:
H-P: 12-18, Szo: 8-14

Telefon:
06 27 332 424

TüziFA

Cser, tölgy, bükk,
akác tüzifa hasítva,

leszállítva eladó!

Telefon:
06 30 236 3476

Kiemelt célunk Az EGéSzSéGES élETMóD KiAlAKíTáSA
                              SoK MozGáSSAl
úszás–korcsolya–lovaglás–zenés torna–néptánc–lábtorna
                               HElyES TáPlálKozáSSAl
egészséges, bio ételek–sok zöldséggel–gyümölccsel
                               HiMAlájAi SóSzoBávAl,                                
            SóHoMoKozóvAl
az allergia és az asztma megelőzésére és gyógyítására

várjuk szeretettel gyermekét, biztonságos, 
szeretetteljes, családias légkörben!

t.: 06 70 517-5110 • www.csigabigagod.hu

tv-k, 
videók, cd-k, 
hifi tornyok javítása

latorczai istván
tel.: 06-20-321-4801

játékos, mozgásterápiára épülő
képességfejlesztő egyéni lovas

foglalkozások indulnak Alsógödön.

A foglalkozások egészséges (nem fogyatékkal élő, beteg, vagy sérült!) 
gyerekeknek (5 éves kortól)szólnak előre egyeztetett időpontokban!

Részletesebb információ a 06 20 487 6002 számon kapható.
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K&H
1/2

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!



Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.comGÖDI KÖRKÉP30

2131 göd, Pesti út 63. 
Tel: +36 306876546 

Augusztusi keresztrejtvényünk megfejtése:
„A világűrből nézve Göd a legzöldebb város 
a környéken. Itt élni nagyon jó!”
Nyerteseink: Mikesy Sándorné és Hajós Péter.
A nyereményeket eljuttatjuk Önökhöz. Gratulálunk. 
Szeptemberi keresztrejtvény feladványunk megoldását, 
kérjük, nyílt levelező lapon juttassa el szerkesztőségünk 
címére: 2132 Göd, Pf.: 72!
Nyereményeink: Egy-egy 2 000 Ft-os ajándékutalvány, 
amelyet Kata Virágboltja ajánlott fel!
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06/30 528-4216
www.dunaalarm.hu

riasztórendszer
távfelügyelet
járőrszolgálat

video megfigyelő

info@dunaalarm.hu

Munkatársakat keresünk 
a következő potícióba: 

Kivonuló járőr, 
egyben területi képviselő 

FElTéTElEK: 
vagyonőri igazolvány, 

B. kat. jogosítvány, 
jó kommunikációs és tárgyalási képesség, 

állandó gödi tartózkodási hely. 

AMIT AJánlunK: 
Kiemelt jövedelem, fejlődési lehetőség, 

önállóság.

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

dr. Gellért Gábor 
Sebész, érsebész főorvos 

Rendelés: bejelentkezés szerint
Új!

Új!

FOGÁSZATI EGÉSZSÉGNAP! 
2010. szeptember 17-én pénteken, INGYENES FOGÁSZATI és SZÁJSEBÉSZETI TANÁCSADÁS lesz 

DR. INCZEFFY LÁSZLÓ fogorvos, szájsebész szaktanácsadásával. Felnőtteket és gyermekeket is szeretettel várunk! 
Előzzük mEg a mEgElőzhEtőt! 

Bejelentkezés: +36-27-336-150 

2131 Göd, Pesti út 86.    Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 730-1930 szombat: 730-1200

Bejelentkezés: +36-27-336-150
www.inczeffypatika.hu 

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
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