
GÖD POLGÁRAINAK INGyeNes hAvILAPjA • XXI. ÉvFOLyAM 7. szÁM • 2010. július 10. • www.god.hugöd polgárainak ingyenes havilapja • XXi. évfolyam 10. szám • 2010. október 12. • www.god.hu

ÚJRA FIDESZ!

Választási 
eredmények

Berkes János
40 éve

Göd Kupa



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

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

Eladó Felsőgöd kedvelt részén a Fő út és a vasút között, csendes 
utcában 720 m2-es  parkosított telken, 3x72 m2-es családi ház. 
Garázs + kocsi beállási lehetőség, elektromos kertkapuval. 
Gyönyörű parkosított kertben található egy 10 személyes pergola. 
Az ingatlan tehermentes, azonnal költözhető!!
Irányár: 29,9 M Ft.                                                     06-70-361-2104

Dunakeszi kiemelten frekventált és keresett családi házas övezetében 
559m2 telken épült 153m2, 3+3 szobás családi ház ELADÓ. A családi 
házat 2006-ban bővítették, felújították, új tetőt kapott. A ház fűtése 
gáz-cirkó, az ingatlan széles aszfaltozott úton közelíthető meg csendes jó 
hangulatú környezet, vonat, busz, 5 perc, iskola óvoda 5 perc. 
Irányár: 34.000.000.-Ft                                                          06-30/9929-060

Gödön kellemes kertvárosi részen szép házak között, 524 m2-es 
sarok telken eladó 
1970-es években épült, jó állapotú családi ház. K-D-Ny-i fekvésű.
15 m2-es garázs + 10 m2-es pince. Az ingatlan gázcirkó fűtéses.

Irányár: 20 M Ft                                                           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 Felsőgödön, csendes, nyugodt környéken 776 m2-es telken 
egy 97 m2  lakóterű családi ház. Fűtés, meleg víz: gázcirkó. Az alag-
sorban helyet kapott egy 25 m2-es, szerelőaknás garázs és egy 
12 m2-es pince. A kertben sok a zöld, gyümölcsfák, örökzöldek. 
A telek természetvédelmi terület mellett fekszik.  

Irányár:  16,5 M Ft                                                               06-70-633-7458

• Nyílt nap 2010. október 24-én 10-14 óráig
Nyílt napot tartunk alapítványi óvodánkban 2010. október 24-én 10-14 óráig, 
amelyre szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket!

• Himalájai sószoba sóhomokozóval
A kicsik (játszva gyógyul a gyermek) és a felnőttek egészségére, légúti betegsé-
gek megelőzésére és gyógyítására arc- és homloküreg gyulladásra,
hyperaktivitásra, asztmára, allergiára.

• Szülinapi zsúrszolgálat
Hétvégenként a Csiga-Biga házban szülinapi rendezvények
szervezését vállaljuk.

• Gyermekfelügyelet
Lehetőség van fél- és egésznapos gyermekfelügyeletre,
foglalkozásokkal.

Címünk: Göd, Pesti út, 146. (2-es főút, 25-ös km)      •   telefon: 06 70 517 5110     •    Web: www.csigabigagod.hu

szeretettel várjuk a 2,5 - 6 éves korú gyermekeket!
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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

k ö s z ö n e t n y i lvá n í tá s
Az október 3-i önkormányzati választáson ismét kitűnőre vizsgázott a gödi választá-
si adminisztráció. Gyors, szakszerű szavazatszámlálás és pontos jegyzőkönyvek szül-
ettek. Ezúton köszönöm meg a Helyi Választási Bizottságban és a Szavazatszámláló 
Bizottságokban a választás lebonyolításában közreműködő választott és delegált 
tagok munkáját. 
 Köszönöm továbbá a Helyi Választási Irodán dolgozó köztisztviselők hozzáértő, 
pártatlan és szakszerű munkáját. 

dr. Szinay József jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

október 3. 
Önkormányza-
ti választások. 
Eldőlt, kik ve-
zetik a várost a 
következő négy 
évben. A Fi-

desz-KDNP szövetség száz százalék-
kal győzött. Markó József pedig tör-
ténelmet írt, hiszen a rendszerváltás 
után ő az első polgármester, aki dup-
lázni tudott. A vele szemben indulók 
– úgy tűnik - nem nyújtottak alterna-
tívát. Azt se felejtsük el, hogy a kor-
mányzó párt áll a hátuk mögött. 
Ahogy a szlogenjükben olvashattuk: 
„Előttünk a város, mögöttünk a kor-
mány.” Egy ilyen arányú győzelem 
nagy felelősséggel jár. Markó József a 
választások utáni találkozón mindezt 
hangsúlyozta és társaitól lelkiismere-
tes munkát kért.
 Miért is történhetett ez a nagyará-
nyú győzelem? A város megindult egy 
úton. Számos helyen lehet felfedezni 
a pozitív változásokat. Csak hogy a 
legutolsó fideszes ténykedésről szól-
junk, Göd szégyenfoltja, a régi Kossuth 
tér eltűnik, és helyette egy kisváros 
rendezett, főút melletti elegáns parkja 
épül. A város vezetői úgy tették a dol-
gukat, ahogy megígérték. Nem ment 
csődbe a település, ahogy sokan jó-
solták és még fejlesztésekre is futotta.
 Vae victis! – kiáltott fel a gal vezér 
Brennus, amikor az ókori Rómát meg-

hódító gallok a hadisarc kiszámolá-
sakor csaltak. „Jaj a legyőzöttnek!” A 
városvédő Horváth Viktor és csapata 
is vesztett a választásokon. „Nem ki-
csit, nagyon.” Az általuk kiadott Göd 
Caféban számos támadás érte a Gödi 
Körképet és személyemet is. Nehéz 
megállni, hogy tételesen ne vála-
szoljak vádaskodásaikra, mégsem ezt 
teszem. Van nekik most elég bajuk, 
hiszen egy ilyen mértékű vereséget 
nehéz feldolgozni.
 Az egyéni mandátumokat tehát 
a Fidesz nyerte, a három listahelyen 
pedig a többiek osztozkodtak, egy 
LMP-s, egy jobbikos és egy városvédő 
képviselő került be a helyi parlament-
be. Szocialista képviselő nem lesz az 
önkormányzatban. Ez jelzés értékű. A 
helyi szocialisták cserben hagyták sa-
ját szavazóikat, hiszen csak egyetlen 
jelöltet állítottak. A baloldali szavazók 
pedig nem a városvédőkre szavaztak. 
Inkább szomorúan otthon maradtak. 
 A Gödi Körkép szerkesztősége 
nevében sok sikert kívánok a felál-
ló új önkormányzatnak. Remélem 
az összes gödi polgár nevében is 
négy sikeres évet kívánhatok Markó 
Józsefnek és csapatának, hiszen ez 
mindannyiunk jól felfogott érdeke.

4. oldal
2010. évi Önkormányzati Választás 
5. oldal
Képviselő-testületi ülés – az önkor-
mányzati választások előtt
6. oldal
KÖZLEMÉNY
7. oldal
Térinformatikai adatbázis 
készült a temetőkről
Megújult az önkormányzat 
weboldala
8. oldal
Anyakönyvi hírek
Felavatták a Búzaszem Iskola 
épületét
9. oldal
Megújult környezettel kezdte  
a Németh László Általános Iskola
Berkes János köszöntése 
10. oldal
Kultúrházak Éjjel-Nappal 
a képzőművészet jegyében 
11. oldal
Kertkultúra – terménykiállítás 
a JAMH-ban
12. oldal
IV. Gödi szüreti lovas felvonulás 
és bográcsos főzőverseny
13. oldal
Gödi Őszi Tárlat
József Attila Művelődési Ház
programja
14. oldal
GSE-Ferencváros együttműködés 
A Ferencváros legjobb fiókcsapata 
Gödi SE Sakkhírek 2010 szeptember
15. oldal
Búzaszem Futófesztivál: 
Az iskoláért futottak
Futóverseny a Szüreti fesztiválon
16. oldal 
A magyar elitet meghódítják 
a Lugosi testvérek
Sztárgála Gödön, olimpikonokkal
17. oldal
Minden korosztály érmet szerzett 
az utánpótlás OB-n
Hazai kajakos csapatgyőzelem 
a 17. Göd Kupán
Gödi díjugrató sikerek



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

Önkormányzati hírek

2010. évi Önkormányzati választás

Név Párt Össz. %

Elekes Balázs Lehet Más a Politika 408 6,81%

Dr. Horváth Viktor Gergő Városvédők Egyesülete 1629 27,20%

Markó József FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség / KDNP 2903 48,48%

Dr. Megyery Csaba Jobbik Magyarországért Mozgalom / Magyar Nemzeti Front 670 11,19%

Szegedi Sándor Független jelölt 232 3,87%

Vidák Árpád Magyarországi Szociáldemokrata Párt 146 2,44%

polgármester jelöltek

Név Párt Szavazat %

Dr. Bauer Zsolt Városvédők Egyesülete 311 39,67%

Lenkei György FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség / KDNP 341 43,49%

Móricz Lászlóné Magyarországi Szociáldemokrata Párt 26 3,32%

Dr. Mödlingerné 
Kovács Éva Mária

Lehet M
Az elmúlt ciklus önkormányzata
ás a Politika

47 5,99%

Németh Zsolt Jobbik Magyarországért Mozgalom / 
Magyar Nemzeti Front 59 7,53%

1. körzet

Név Párt Szavazat %

Forró Gábor FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség / KDNP 354 44,98%

Ittály Ágnes Jobbik Magyarországért Mozgalom / Magyar 
Nemzeti Front 64 8,13%

Katona Ildikó Lehet Más a Politika 47 5,97%

Pőcze Norbert Városvédők Egyesülete 238 30,24%

Veres-Kiss Zsolt Független jelölt 37 4,70%

Vidák Árpád Magyarországi Szociáldemokrata Párt 47 5,97%

2. körzet

Név Párt Szavazat %

Dalanics László Pálné Magyarországi Szociáldemokrata Párt 14 2%

Érdi-Krausz Zsu-
zsanna

Városvédők Egyesülete 210 25%

Hlavács Judit Lehet Más a Politika 47 6%

Kovacsik Tamás FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség / KDNP 494 59%

Sipos Richárd
Jobbik Magyarországért Mozgalom 
/ Magyar Nemzeti Front

74 9%

3. körzet

Név Párt Szavazat %

Csányi József FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség / KDNP 438 55%

Elekes Balázs Lehet Más a Politika 57 7%

Dr. Megyery Csaba Jobbik Magyarországért Mozgalom / 
Magyar Nemzeti Front 122 15%

Rábai Zita Városvédők Egyesülete 153 19%

Szilágyi László Lajos Magyarországi Szociáldemokrata Párt 20 3%

4. körzet

Név Párt Szavazat %

Farkas Éva Jobbik Magyarországért Mozgalom / 
Magyar Nemzeti Front 78 12%

Fülöp József Független jelölt 30 5%

Pinczehelyi Tamás Magyar Szocialista Párt 115 17%

Sinkó Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt 4 1%

Szabó Csaba FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség / KDNP 390 59%

Turcsán Ádám Ede Lehet Más a Politika 49 7%

5. körzet

Név Párt Szavazat %

Csáki Roland Lehet Más a Politika 71 9%

Horváth Andor Magyarországi Szociáldemokrata Párt 13 2%

Horváth Ildikó Városvédők Egyesülete 123 16%

Markó József FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség / KDNP 474 62%

Sinai Attila Albert Jobbik Magyarországért Mozgalom / 
Magyar Nemzeti Front 84 11%

6. körzet

Név Párt Szavazat %

Gombos Péter Városvédők Egyesülete 123 17%

Makai Krisztián Lehet Más a Politika 66 9%

Dr. Pintér György FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség / KDNP 360 50%

Seres Attila Magyarországi Szociáldemokrata Párt 27 4%

Szabó Árpád Jobbik Magyarországért Mozgalom / 
Magyar Nemzeti Front 143 20%

7. körzet

Név Párt Szavazat %

Dr. Bognár László FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség / KDNP 268 45%

Bucsányi Krisztián Városvédők Egyesülete 142 24%

Nemes Krisztián Jobbik Magyarországért Mozgalom / 
Magyar Nemzeti Front 85 14%

Puporka József Magyarországi Szociáldemokrata Párt 17 3%

Rosta Adrienne Lehet Más a Politika 86 14%

8. körzet

képviselő jelöltek
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zárt üléssel kezdtek
Négy napirendi pontot tárgyaltak 
meg a Városvédők teljes frakcióját 
nélkülöző képviselők az ülés első 
felében. Döntés született a Kastély 
Óvoda kapacitásbővítése, ingatlan 
felújítása, 75 férőhelyes óvoda kialakí-
tása, kivitelezése tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményét illetően. A szűk-
szavú tájékoztatás szerint a kivitelező 
kedvező ajánlatot adott, igényes ki-
vitelezéséről a város számos pontján 
végzett munkái alapján meg lehetett 
bizonyosodni. Felülvizsgálták a Family 
Frost Kft. 2010. évi közterület-haszná-
lati engedélyét, ugyanis a cég minden 
alkalommal sokallta a tevékenysége 
után a város által kivetett összeget. Az 
Alkotmánybírósághoz fordult, mely 
meghatározta, hogy milyen feltételek-
kel lehet a közterület-használati díjat 
megszabni. A döntés értelmében a díj 
lényegesen mérséklődik. Nyolc ingat-
lantulajdonos között felosztották az 
elmaradt városi tűzijátékból fennma-
radt pénzkeretet. 

A rendelet rendelete
Költségvetési rendeletek és beszámo-
lók formai és tartalmi meghatározásá-
ra alkotott – kötelezően előírt- rende-
letet a Hivatal, melyet dr. Szinay József 
jegyző terjesztett elő, a képviselőtes-
tület pedig tudomásul vette és elfo-
gadta azt.

Nulla közeli egyenleg – beszámoló 
az I. félév gazdálkodásáról
Kevesebb, mint 100 millió forint alá 
csökkent a város folyószámla hitele, 
efelett 100 millió feletti összeg van a 
város különféle alszámláin, plusz 130-
140 millió forint közé tehető az az ös-
szeg, amit ugyan pályázaton különféle 
projektekre elnyert az Önkormányzat, 
de meg kellett hiteleznie, mert a pá-
lyázat utófinanszírozású, és ezek az 

összegek még nem érkeztek be. A 800 
millió forint lekötött vagyonhoz idén 
sem kellett hozzányúlni - mondta el a 
féléves beszámoló kapcsán dr. Pintér 
György,  a PEKB elnöke. 

Pótelőirányzat biztosítása 
a Kossuth tér megújításához
2010. évi költségvetésében 5 millió 
forinttal nyomatékosította a Kossuth 
tér megújításának szándékát a kép-
viselő-testület. 35/2010 (III.24) számú 
rendeletével pedig elfogadta a tér 
megújításának terveit. A tervek alap-
ján terepkialakítási, burkolatbontási, 
csapadékvíz-rendezési és burkolat-
építési munkálatokat kezdtek meg, 
melyekre 14.848 e Ft pótelőirányzatot 
szavazott meg a testület 11 igen, 2 
nem arányban.

Forrás az árvízi védekezés 
költségeire
A 8/2010 (I.28.) kormányrendelettel 
közzétett vis maior tartalék igénylése - 
pályázat a dunai árvíz védekezési költ-
ségeire napirendi pont elfogadásával 
a képviselő-testület nyilatkozott arról, 
hogy a 2010. évi mintegy 1.404.581 
forintot kitevő költségeket saját erő-
ből nem tudja fedezni, s felhatalmazza 
a polgármestert a pályázat benyújtá-
sára, a támogatás igénylésére.

Intézményi státuszigények
Az iskolaotthonos osztályok számá-
nak növekedése miatt a KOB javaslata 
és a NLÁI és AMI igénye alapján az  in-

tézmény általános iskolai szakfelada-
tához szükséges pedagógusi félállást 
a képviselő-testület jóváhagyta. A 
Huzella Iskola és a Németh László Ál-
talános Iskola is kért egy-egy fő tech-
nikai személyzetet portás, biztonsági 
őr feladatkörre. Ezt a feladatot eddig 
egy külsős cég látta el, amely azonban 
a megbízást visszamondta. Így ettől a 
tanévtől kezdve az intézményeknek 
saját forrásból kell biztosítaniuk ezt 
a munkaerőt. Többlet anyagi kiadást 
nem jelent a változás, az önkormány-
zat a költségvetésében a fedezetet a 
dologi kiadások közül az intézmények 
finanszírozásához csoportosította át.

veszélyes hulladék kezelése
A Samsung területén az ott képződő 
ólommentes forrasztódrót hulladék vis-
szagyűjtését és kezelését végző cég mű-
ködéséhez járult hozzá a testület. A Seoul 
Alloymetal Hungary Kft. gödi telephelyén 
a visszagyűjtést és tárolást oldja meg a 
biztonsági előírásoknak megfelelően. A 
Környezetvédelmi Bizottság a kérelem 
támogatása mellett pótlólag bekérte a 
Kockázatkezelési Tervet.
 A képviselő-testületi ülés 13 
résztvevővel konstruktív légkörben 
zajlott, egyetlen vitás pont a Kossuth 
tér megújítására kért pótelőirányzat 
megtárgyalása volt. Markó József pol-
gármester minden képviselőnek sze-
mélyesen, kézfogással, oklevéllel, apró 
emléktárggyal köszönte meg a négy 
éves együttműködést. Az ülés bezá-
rása előtt azt mondta, reméli, hogy 
az októberi választások után felálló új 
testület folytatni tudja majd a meg-
kezdett munkákat, a nyugodt politikai 
hangnemet meg tudja tartani – mert 
ez a város érdeke.                               G.K.

Képviselő-testületi ülés 
– az önkormányzati választások előtt
bár július hetedikén azzal búcsúztak a képviselők, hogy ebben az 
önkormányzati ciklusban már vélhetően nem lesz több munkaterv 
szerinti ülésük, szeptember 22-én mégis számos témában kellett 
döntést hozniuk.

Az elmúlt ciklus önkormányzata
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A Közép-Duna-völgyi Kör-
nyezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügye-
lőségen (a továbbiakban: 
Felügyelőség) a Gödi gázló 
rendezése tárgyában, a VI-
TUKI Környezetvédelmi és 
Vízgazdálkodási Kutató In-
tézet Nonprofit Közhasznú 
Kft. (1095 Budapest, Kvas-
say Jenő út 1.) megbízásá-
ból a TÉR-TEAM Mérnök Kft. 
(1106 Budapest, Lángvirág 
u. 22.) által benyújtott ké-
relemre, a környezeti ha-
tásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati enge-
délyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. 
rendelet (R.) alapján,  2010. 
június 30-án környezeti ha-
tásvizsgálati eljárás  indult. 
(Az ügy iktató száma: KTVF: 
39889/2010, az ügyintézési 
határidő 3 hónap).

A tervezett tevékenység 
rövid ismertetése:
A kotrás a nemzetközi ha-
jóút javítása - a Gödi gázló 
megszüntetése - érdekében 
szükséges. 
 A jelenlegi hajóút men-
tén 53 000 – 73 200 m³ 
nagyságrendben valósul 
meg, aminek elvégzésével 
a  150 - 180 m szélességű 
hajóút biztosítható. 
 A Gödi gázló rendezése 
hajóút javítási szempontból 
mellékágat nem érintene, 
de a Gödi-szigeti mellékág 
rehabilitációját a projekt 
tartalmazza.
 A főági beavatkozás 
helyszíne: 
1668+429 – 1666+744 fkm
 A tervezett mederkotrás 
szintje: 94,67 – 94,52 mB
 A Gödi gázló területén 
átlagosan 40-60 cm vastag, 
jól kotorható üledékes me-
deranyagot távolítanak el. A 
1667+050 fkm szelvénynél 
95 cm vastag mederanyag 
eltávolítása szükséges. 

 A mederüledéket ve-
dersoros és merevgémes 
kotrógéppel távolítják el. 
Az üledékanyagot önjáró 
uszályba rakják, és vízi úton 
(kb. 13 km) a kirakás hely-
színére szállítják. A kotort 
anyagot a Vác I. – II. szűkü-
let területéhez közeli, jobb 
parti mederterületen a 
1680+750 – 1680+050 fkm 
szelvények között, a meg-
lévő sarkantyúk közé építik 
be, így az visszakerül a me-
derbe. Ideiglenes vagy vég-
leges (más kirakási helyen 
lévő) parti depónia nem 
létesül. Szárazföldi anyag-
szállítás nincs. A kivitelezés 
várható ideje ideális eset-
ben 40 – 50 munkanap. 
 A R. 12-15. §-ba tartozó 
nemzetközi hatásvizsgálat-
ra nincs szükség. Az érin-
tettek a környezeti hatás-
vizsgálati dokumentációt a 
KTVF (1072 Budapest, Nagy 
Diófa u. 11.) Ügyfélszolgá-
lati Irodáján, ügyfélfogadá-
si időben tekinthetik meg. 

segítség 
a gödi belvízkárosult 

családok részére

Göd Város Önkormányzata 
az idei augusztus 20-i tűzijá-
tékot több önkormányzat-
hoz hasonlóan  lemondta, 
és az erre tervezett 400.000 
Ft-tal a helyi belvízkárosult 
családokat támogatta az 
alábbiak szerint:

Lenkey utca
190.000.-ft

Teleki Pál utca
50.000.-ft
Árpád utca
40.000.-ft

Ady Endre út
40.000.-ft

Nemeskéri-Kiss Miklós út 
80.000.-ft

Markó József
polgármester

KÖzLeMÉNy
A KTVF a tanulmányt bete-
kintés biztosítása céljából 
már megküldte az érintett 
önkormányzat jegyzőjének 
is. Az észrevételeket a köz-
meghallgatás időpontjáig 
a Felügyelőséghez vagy 
a közmeghallgatás helye 
szerint illetékes önkor-
mányzat (Göd Város) jegy-
zőjéhez lehet benyújtani.
 A Felügyelőség az ügy-
ben rendelkezésre álló ös-
szes adat alapján dönt, és 
határozattal:
– megadja a környezetvé-
delmi engedélyt, vagy
– elutasítja a kérelmet.

M e G h Í v Ó
Göd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja

az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója tiszteletére

2010. október 22-én (péntek) 17.00  
kezdődő városi ünnepségére.

Ünnepi program
17.00 óra  

városi ünnepség megnyitója
Polgármesteri köszöntő

Ünnepi beszéd
Közreműködnek a Huzella Tivadar Általános Iskola diák-

jai, valamint a Felsőgödi Munkásdalkör 
helyszín: józsef attila művelődési ház

(2131. Göd, Pesti út 72.)

18.00 óra  
Koszorúzás 

az Iván Kovács László szobornál
      Közreműködnek a Németh László Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai
   Vers: Lengyel György

helyszín: kincsem park (2131. Göd, Pesti út)

tárgyi ügyben a felügyelőség 
2010. október 19-én kedden 
14 órakor Göd Polgármes-
teri hivatal Nagytermében 
(2131 göd, pesti u. 81.) köz-
meghallgatást tart.

további információ a http://
kdvktvf.zoldhatosag.hu/ 
honlapon olvasható.

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

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

sMARAGD- És OszLOPOs tujA, 
tIszAFA, KecsKeRÁGÓ teRMeLŐI 
ÁRON eLADÓ, helyszíni kiválasztással. 
Felsőgöd Tel.: 06 27 333 905
Mobil: 06 30 5184 490

veGyes IstÁLLÓtRÁGyA hÁzhOz-
szÁLLÍtvA eLADÓ
Tel.: 06 20 941 5805

zONGORA tANÁRt KeReseK!
Tel.: 06 20 983 4157

FeLsŐGÖDÖN FIAtAL hÁzAsPÁR 
MeGbÍzhAtÓ, LeINFORMÁLhAtÓ 
bAbysItteRt KeRes hOsszú tÁv-
RA! Tel.: 06 30 856 0848
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A gödi temetőkről a Településellátó 
Szervezet megbízásából térinforma-
tikai adatbázis készült. A város által 
üzemeltetett négy temetőben talál-
ható összes sírhelyről egy digitális 
térképhez kötött adatbázis készült, 
amely jelentősen megkönnyíti a te-
metkezésekről vezetett nyilvántar-
tások karbantartását, és az ügyfelek 
tájékoztatása is néhány percre rövi-
dül.
 2009 nyarán-őszén elkészült a te-
metők digitális térképe, és kialakítot-
ták a temetkezések és a sírhely-meg-
váltások nyilvántartásához szükséges 
adatbázist. A temetőkönyvek és a 
sírhely-megváltási listák teljes körű 
digitalizálása 2010 nyarán fejeződött 
be. A fejlesztést a gödi székhelyű 
Zöldtár Kft. végezte.
 Az adatbázist a TESZ-nél és a 
temetőgondnoknál is telepítették. 
Szeptemberben működési tesztekkel 
zárult a fejlesztési időszak. 2010 ok-

tóberétől a temető-nyilvántartásokat 
digitálisan és papír alapon is vezeti a 
temetőgondnok, illetve a TESZ a te-
metkezési törvény előírásai szerint. 
 A térinformatikai adatbázisban 
az adatkarbantartások során azonnal 
frissül a térkép, a temetőkönyvi ada-
tok és a sírhely-meghosszabbítások 
befizetési listája. Az adatbázisban 
néhány gombnyomással megkeres-
hetők az elhunytak valamint a te-
mettetők adatai, és a kezelő program 
a térképen is megmutatja a keresett 
sírhelyeket. Ezen felül az adatbázis-
ból különböző kimutatások is lekér-
hetők, amelyek tartalmazzák például 
a sírhelyek darabszámát, a sírhelyek 
típusát, a sírhelyek lejárati idejét, az 
üres sírhelyeket és a sírhely meghos-
szabbítások adatait is. Az adatbázis 
segítségével hosszú távú elemzések 
is készíthetők, amelyekből összeál-
lítható az éves karbantartási terv, és 
a bevételek-kiadások is tervezhetők, 

Aki szeretne tájékozódni városunk 
közéletéről, annak érdemes na-
ponta ellátogatni az önkormányzat 
megújult honlapjára (www.god.hu). 
Majdnem minden nap felkerül vala-
milyen új információ weboldalunkra. 
A nyitólapon azonnal szembetűnnek 
az aktuális hírek. 
    Konkrét felvilágosítást gyorsan, 
egyetlen kattintással lehet kapni a 
következő témakörökben: környe-
zetvédelem, menetrendek, orvosok 
és védőnők, patikák, ügyeletek, szol-
gáltatások. 
    A nyitólapon „Témák A-Z” címmel 
szerepel az önkormányzat tevékeny-
ségének huszonhárom területéről 
minden fontos tudnivaló az adó-

azaz vezetői döntések előkészítésé-
re is alkalmasak a tárolt adatok.
 A temetőkben kihelyezik a di-
gitális térképet, amely ábrázolja a 
parcellákat, az azokban található sír-
helyeket és a sírhelyek temetőkönyvi 
azonosítóit, továbbá a temetők mű-
szaki berendezéseit is. 
A térképen megjelölt időpontban 
érvényes adatbázis állapot szerint 
kék színnel tüntetjük fel a meghos-
szabbítandó sírhelyeket. A tesz 
honlapján pedig megtekinthető 
a megváltandó sírhelyek tételes 
listája a sírhely-azonosító és az el-
hunyt nevének megadásával.
 Tájékoztatom tisztelt Ügyfele-
inket és a temetőlátogatókat, hogy 
2010 októberétől folyamatosan fris-
sítjük a temetőkkel kapcsolatos infor-
mációkat a TESZ honlapján, illetve a 
temetőkben található hirdetőtáblá-
kon.
A lejárt sírhelyeket helmes Ferenc 
temetőgondnoknál (2131. Göd, 
Pesti út 29.) lehet megváltani mun-
kanapokon 8-16 óráig.

dr. Hetényi Tamás igazgató

    Újdonság, hogy nem csak városunk 
lakóinak kínálunk információkat, ha-
nem turistáknak is. Ezt a célt szolgál-
ja a honlap angol nyelvű verziója, 
szűkített tartalommal. 
    Továbbra is működik „Önkormány-
zati hírlevél” szolgáltatásunk. Aki 
igényli, kérjük, legyen szíves újra 
feliratkozni az új honlapon, ha eddig 
nem tette meg!                Juhász Anita

térinformatikai adatbázis 
készült a temetőkről

Megújult az önkormányzat 
weboldala
zástól az engedélyeken és kulturális 
programokon át a vállalkozásig.
    Az önkormányzat internetes portálját 
azért alakítottuk át, hogy az eddiginél 
egyszerűbb használattal több informá-
cióhoz jussanak a látogatók. Ezzel is tö-
rekszünk a gyorsabb ügyintézésre. 
 Az esélyegyenlőség jegyében 
létrehoztuk a weboldal vakbarát vál-
tozatát is. 
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 gödön elhunyt:

Fogarasi József Jánosné 
sz.: Sárosi Klára  88 éves
Mácsai József 89 éves
Helyes Péter 57 éves
Ofella Szabolcs László 28 éves

 gödön házasságot kötöttek:

Takó János és Füry Edina
Lamár Zsolt és Fekécs Viktória Katalin
Kádár Zoltán és Szánthó Éva
Bősze Gábor és Ádány Anikó
Szabó Iván és Istók Annamária
Kompanek Zoltán Tamás 
és Englert Zsuzsanna
Madanec László és Kléri Judit
Fodor Gábor és Bollog Hajnalka
Szabó Milán és Kéki Zsuzsanna
Dankovics József István 
és Dr. Vajda Orsolya Ildikó
Zsupkó László és Juhász Gabriella
Lenkei László Lajos és Mór Rozália
Kovács Miklós és Hegedűs Ágnes
Kvatek Lőrinc Attila és Ferenczi Anita Lívia
Horváth Tamás és  Kinczel Mónika
Bujdosó Péter és Szalkai Zsuzsanna
Sikósi Tamás és Nyíri Ilona
Tóth Zoltán és Gergely Anikó
Major Krisztián és Király Éva
Benk Lóránd és Nagy Livia

*
köszönetnyilvánítás

Mindannyian, akik szerettük és tisztel-
tük Őt - rokonok, barátok, ismerősök 
–, könnyes szemmel vettünk búcsút 
szeretett feleségemtől, Czibulka Jó-
zsefnétől, Jucikától, és kísértük őt 
utolsó útjára. Mindenki osztozott gyá-
szunkban, és azt kívánták, hogy a Jó-
isten segítse mielőbb begyógyítani a 
fájdalma, mély lelki sebeket.

Mindenkinek köszönöm a részvétét.
Tisztelettel: 

A gyászoló család

göd város önkormányzata
polgármesteri hivatal
göd, pesti út 81.
e-mail: varoshaza@god.hu

Augusztus utolsó vasárnapján va-
lamennyi támogatót, építkezésben 
résztvevőt, az egyházközségek tag-
jait látta vendégül a Szakáts-kertben 
felépült iskolaépület-együttes ünne-
pélyes felavatására, megáldására a 
Búzaszem Iskola közössége. Csuka Ta-
más református tábori püspök, Már-
kus Gábor verőcei lelkész, a fenntartó 
képviselője, Gottfriedné Madai Éva lel-
kész, hitoktató, Szotyori Nagy Gábor 
gödi nagytiszteletű úr, Ország Tibor 
iskolaalapító atya, Marton Zsolt plé-
bános-esperes, Guba András és Szabó 
László piarista atyák celebrálták az 
istentiszteletet illetve a szentmisét. 
– A ma közel 300 millió forintot érő 
épület finanszírozására mintegy 160 
millió forintot fizettünk ki, a többit a 
közösség összefogásával, rengeteg 
önkéntes munkával, a támogatók, 
vállalkozások és magánszemélyek 
anyagi hozzájárulásával egészítettük 
ki. Az iskolaépítés rendkívüli társa-
dalmi összefogást eredményezett, 
jó példát adva arra, hogyan kellene 
újjáépíteni Magyarországot – fo-
galmazott Horváth Szilárd, az iskola 
egyik alapítója. Markó József, a város 
polgármestere azt mondta: - A Búza-
szem Közössége az elmúlt hét év so-
rán bebizonyította, hogy rászolgált a 

Felavatták a búzaszem Iskola 
épületét

bizalomra, melyet a várostól kapott. 
Ma már büszkén érezzük a „mienk-
nek” az iskolát, mely szerves része 
lett a városi közoktatásnak. Az elmúlt 
hetekben a Búzaszem Alapítvánnyal 
megkötöttük a földhasználati szerző-
dést, mely biztosítja az iskola hosszú 
távú működését ezen a területen. 
 Az iskolaépítőkre még egy étkező 
és egy tornaterem felépítése vár egy 
kis pihenő után. A teljes beruházást 
2017-ig kell megvalósítaniuk.

V. P. K.

A város prominensei is jelen voltak
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Az új tanévet a megszokott lendülettel és megújult 
környezettel kezdte a Németh László Általános Iskola
Fenntartónk, Göd Város Önkor-
mányzata biztosította a tanévkezdés 
feltételeit. Elfogadta a módosított 
Pedagógiai és Minőségirányítási 
Programunkat és Házirendünket. Biz-
tosította a szükséges pénzügyi for-
rásokat a tetőszerkezet beázásának 
megszüntetéséhez, három tante-
rem felújításához, az első emeleten 
lévő vizesblokkok csempézéséhez, 
burkolásához. Nagyon örültünk a 
viakolorból megépült járdának, a 
csapadékvíz elvezetésének, a vas-
út melletti új parkolónak, amelyet 
használni tudnak az iskolába és a 
tornacsarnokba látogatók is. Isko-
lánk alapítványának támogatásával, 
a Piarista Szakiskola szakembereinek 
közreműködésével műkőből ping-
pong asztal készül az udvaron. Sza-
bó Gábor kolléga kétkezi munkájával 

szebbé varázsoltuk iskolánk udvarát 
is - tájékoztatta lapunkat Lukács Ist-
vánné igazgatónő. Nyáron a TÁMOP 
pályázat nagyobbik része lezárult, 
a központi ellenőrzéskor mindent 
rendben találtak, „jól vizsgáztunk”. El 
kell mondanom, hogy a kezdeti ne-
hézségek után az iskola vezetősége 
és a pedagógusok is megtalálták a 
gyakorlati hasznát ennek a sok időt 
és munkát kívánó elfoglaltságnak: 
egyrészt a központi továbbképzések 

támogatása megszűnt, tehát ebből 
a szempontból nagyon hasznos volt 
a sok képzés, mely a meglévő mód-
szerek megtartása mellett a meg-
újulást, innovációt segíti. Másrészt 
a város közoktatását irányítók, az 
intézményvezetők és a pedagógu-
sok is közelebb kerültek egymáshoz. 
Személyes ismeretségek kötődtek, a 
meglévő kapcsolatok megerősödtek 
a közös tanulás és a feladatok meg-
oldása során. Összességében megál-
lapíthatjuk, az új módszerek nagyon 
jók, kiegészítik a régieket, de a jó pe-
dagógusra továbbra is szükség van. 
Reméljük, hogy az oktatás helyzete 
javulni fog, várjuk az oktatást érintő 
jogszabályok megfelelő módosítását 
- tette hozzá az intézmény vezetője.

GÖDI KÖRKÉP

Édesapja révén fél évszázada, hiva-
tásszerűen 40 éve jár „haza” az Ope-
raházba (saját szavai szerint máso-
dik otthonába) a gödi operaénekes, 
Berkes János. 
 Cavaradossi szerepében a 
szeptember 18-i Tosca előadással 
ünnepelte operaházi tagságának 
40. évfordulóját Berkes János érde-
mes művész, a Halhatatlanok Társu-
latának (2008 óta) örökös tagja. 
 1946-ban Szentesen született, 
muzsikus családból származik, 
édesapja szintén énekes. A Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskolát 
Réti József és Révhegyi Ferencné 
tanítványaként végezte el, s 1971-
ben szerzett diplomát. Még ab-
ban az esztendőben szerződtette 
a Magyar Állami Operaház, s az 
Anyegin Lenszkijeként debütált. 
Azóta a dalszínház tagja, emellett 
pedig 1981-84 között a bécsi Rai-
mund Theaternek is a magánéne-
kese volt. A Nemzetközi Toti dal 

Monte Énekversenyen 1976-ban 
első díjat kapott. 1979-ben a Bel-
ga Televízió Opera- és Énekver-
senyén pedig a nemzetközi zsűri 
különdíját nyerte el. 2007-ben a 
Magyar Köztársaság Érdemes Mű-
vésze kitüntetést és Optimus-díjat 
kapott. 2005-ben kiemelkedő mű-
vészi tevékenységéért, a város hír-
nevének öregbítéséért, önzetlen 
segítő munkájáért „Szentes váro-
sért” emlékéremben részesült. 
Kétszeres Melis György-díjas, az 
elismeréseket 1993-ban és 2007-
ben vette át. 2002-ben az Opera-
ház Oláh-plakettel jutalmazta.
 A kiváló művész a gödi kul-
turális rendezvények, anyák napi 
megemlékezések, idősek világ-
napja, piarista juniális rendsze-
res fellépője, opera, operett és 
magyarnóta-csokraival sokunkat 
megajándékoz. A jubileumhoz 
szívből gratulálunk!

V. Pálfai Kinga

berkes jános köszöntése 
– négy évtized az Operában
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Kultúrházak Éjjel-Nappal 
a képzőművészet jegyében
Új Horizont Irodalmi és Művészeti Klub – szeptember

elmúlt években sok hasonló értékű, a 
város lakói által érzékelhető beruhá-
zás készült, amit csak a költségvetés 
megengedett. Ha lehetőségük lesz, 
ezt a koncepciót folytatni kívánják.

A képzőművészet jegyében: fes-
tett kicsi és nagy
Szeptember 18-án délután a gyere-
keket, este korhatár nélkül várták a 
festeni vágyókat egy-egy nagy közös 
alkotás elkészítéséhez az Ady Klub 
munkatársai. Farkas Csaba festővel 
kenhették a festékeket az érdeklő-
dők.  A kicsik élvezettel, kézzel-lábbal 

A klub vendége ezúttal Hangya Anna 
festő volt, aki húsz éve tagja a Váci 
Múzsa Egyesületnek, melytől nívódí-
jat kapott, a csoport tagjaként 2010-
ben Pro Urbe díjban részesült Vác 
városától.
 Az elismert művésznő 25 éve 
kezdett festeni, ihletője a gödi táj. 
Minden évszakban a gödi szigetre 
jár. A természet mindig változásban 
van, köszönhetően a vízállás válto-
zásának, az öreg fák pusztulásának 
és az újak kihajtásának, az évszakok 
változásával bekövetkező virágzá-
soknak. – Negyvenhét éve élek Gö-
dön. Az én életemben a festészet 
csak akkor jutott szerephez, amikor 
a gyerekeim kirepültek. Akkor kezd-
tem rajzolni, festést tanulni. Sok ki-
állításon vehettem részt csoporto-
san és önállóan, itthon és külföldön 
egyaránt. Szeretem az olajfestéket, 
mert nagyon élénk, élő képeket szül, 
de festek temperával is. Kísérletező 
típus vagyok - árulta el magáról Han-
gya Anna.

Megszépült az Ady Klub
Több mint kétéves folyamat végére 
került pont, amikor szeptember 18-
án ünnepélyesen átadták a megújult 
Ady Klubot. Mindent felújítottak, 
amit lehetett, a padlót, a mennyeze-
tet, a falakat, új világítótestek, új nyí-
lászárók és új kazán teszi gazdaságo-
sabbá az üzemeltetést. Felújították 
a konyhát és a mellékhelyiségeket, 
így az épületet rendszeresen hasz-
nálók kulturált körülmények között 
kapcsolódhatnak ki. A vendégek kö-
zül valaki elhozta az 1962-es tagsá-
gi igazolványát, ezzel fejezve ki régi 
kötődését az intézményhez, és jelez-
ve örömét, hogy a város nem annak 
megszüntetésén, hanem fejlesztésén 
gondolkodik. Pintér György, a körzet 
képviselője elmondta: A körzeti fej-
lesztési keretből tudták a beruházást 
segíteni. A kazán árának megtérülése 
2-3 év alatt várható. Markó József, aki 
részt vett az ünnepen, hozzátette: - Az 

hagytak nyomot a vásznon. A műve-
lődésszervezők gulyással és csapolt 
sörrel kedveskedtek a vendégeknek, 
akik közül sokan megnézték a Bakelit 
Filmklub keretében vetített némafil-
meket, melyek alá DJ Nándesz kever-
te a zenei aláfestést.

Kulturális Örökség séta
Az egész heti rossz időjárás okán a 
szervezők tartottak a buszos „séta” 
kudarcba fulladásától. Végül kétbusz-
nyi jelentkező, mintegy 70 fő kísérte 
Bátorfi Józsefet a gödi nevezetessé-
gek helyszíneihez: a Kincsem Parkba, 
a római kori leletekhez, Mayerffy sír-
jához, a Nemeskéri Kúriához és a Sza-
káts-kertbe. Az új iskolában a Szakáts 
család emlékeiből készített tablókon 
ismerkedtek a terület történetével.

Magyar keresztek
Jankovics Marcell előadása volt a 
2010-es Kulturális Örökség Napok – 
Kultúrházak Éjjel-Nappal programso-
rozat befejező állomása. Az elismert 
rajzfilmrendező, grafikus, könyvil-
lusztrátor, író, politikus a Szent Ko-
rona kapcsán beszélt a keresztekről, 
melyek ősidőktől fogva hordozzák 
üzenetüket, nem csak a királyi éksze-
reken.                               V. Pálfai Kinga
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A kertbarátok éves munkájának 
gyümölcse az őszi tárlat, melyen a 
betakarítás után ki-ki megmutat-
hatja, hogy gondos munkával mi 
hozható ki a kiskertek nyújtotta le-
hetőségekből.

- Az idei szeszélyes, szélsőséges idő-
járás bizony megnehezítette még a 
tapasztalt kertészek dolgát is - fogal-
mazott a megnyitón Nagy Kálmán, a 
Pest megyei Szövetség elnöke. - Iga-
zi kihívás volt a kerti munkák meg-
szervezése az özönvízszerű esőzések 
között. Nem lehetett a megszokott 
módon permetezni, kapálni, a gyom-
irtást elvégezni. A hideg idő a minő-
ség és a mennyiség rovására ment 
országszerte. A megyei kínálat isme-
retében állíthatom, Göd egy tízes ská-
lán 10-es minősítést kapna a színes, 
vegyes, kiváló minőségű terményei-
ért. Külön kiemelem, hogy nagyszerű 
a közösség, az érdi és a jászkiséri klu-
bok képviselői pedig emelik az ese-
mény színvonalát, gratulálok a szer-
vezéshez – fejezte be mondandóját 
a megyei elnök. A gödi kertbarátok 
az ínycsiklandó kiállítás megtekintő-
ire is gondolva házi süteményekkel, 
szörpökkel terítették meg az asztalt, s 

délelőtt már nótaszótól volt hangos a 
művelődési ház nagyterme, köszön-
hetően  Turai Kis Máriának és Dudás 
Jánosnak, no meg a harmonikások-
nak: German Istvánnak és Béres At-
tilának. Lengyel György szavalatával 
színesítette a díjátadó ceremóniát. 
Az idei évben kertjének kincseivel az 
első helyezett Erdész Imréné lett.

G. K.

Kertkultúra – terménykiállítás a JAMH-ban
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Csepergő esőre ébredtek a gödi és Göd környéki lovasok 
szeptember 18-án. Mire azonban a felvonulás menete ös-
szeállt és elindult, már a nap is ragyogott az őszi égen. A 
szervezők idén lovas és fogat szépségversenyt is hirdet-
tek. A résztvevők ezért különféle jelmezekben, a kocsin, 
hintón érkezők virágdíszbe öltöztek, s járták be a várost 
északról dél felé haladva. 
 A romhányi asszonykórus népviseletben, énekszóval 
kísérte a felvonulást Az esemény központja az alsógödi 
kiserdei liget volt, ahol már hajnalban sátrat állított a 
főzőverseny tizenhat csapata. A pörkölt- és gulyásfőzés 
mellett igazi látványosság volt az ökörsütés. A kilátoga-
tók egyszeri ebédjegy váltásával több, mint egy tucatnyi 
étket kóstolhattak végig és  zsűrizhettek. Az idei győz-
tes a Harkai Csaba vezette Mária Geronazzo Fun Club 
lett, akik csülökpörköltet főztek körömmel. A felvonulók 
megérkezésére várva a színpadon déltől Látó Imre és ci-
gányzenekara játszott.  Őket követték látványos produk-
cióikkal a GDSE Táncszakosztályának növendékei.

IV. Gödi szüreti lovas felvonulás 
és bográcsos főzőverseny

Göd Városi Könyvtár szeretettel várja Önt 
és kedves ismerőseit irodalmi estjére 
2010. október 15-én pénteken 17 órakor.

Vendégünk:
Lőrincz L. László író

Az előadás után az író válaszol az érdeklődők
kérdéseire. Az est dedikálással zárul.

Helyszín: a Nemeskéri kúria galériaterme
Göd, Nemeskéri-Kiss M. u. 33.

Érd.: a 27/532-155, 345-101 telefonszámokon

M e G H í V ó
Márton napi jótékonysági bál 

lesz a Kincsem Óvoda gyermekeiért
2010. november 13-án 19 órai kezdettel 

a gödi Kék Duna Club Hotelban.
A vacsorával egybekötött programon 

színvonalas műsorral, remek tánczenével várjuk Önöket!
Fellépnek: 

a Gödi Ifjúsági Fúvós Zenekar – majorettek, táncosok
Sztárvendég:  a Four Fathers énekegyüttes

A hangulatról a Fix-Duó gondoskodik

Jegyek igényelhetők a Kincsem Óvodában
Telefon: 27/531-135

e-mail: kincsemovoda@god.hu

 A szüreti mulatság részeként a gyermekeknek ug-
rálóvárat és rodeo bikát állítottak fel, s be lehetett ülni 
régi katonai járművekbe is. Szintén a gyerekek tetszését 
nyerte el a malacfogó verseny is. A három kis mangalicát 
megfogója meg is tarthatta.
 A rendezvényre látogatók szavazatai alapján a fogat-
szépségversenyen Gusztos Gábor négyesfogata nyert, a 
lovas szépségverseny nyertese 2010-ben Gusztos Angéla 
lett Bambi nevű fríz kancájával.                                       G:K:

Gusztos Gábor híres négyes fogata
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Október 11. 13.00-15.00 
 Mozgáskorlátozottakat Párto-

lók Klubjának összejövetele

Október 15. 17.30. 
 Az Új Horizont Irodalmi Klub 

vendége Surán Sándor. A 85 
éves Munkásdalkör karveze-
tője tart előadást az Erkel- és 
Chopin-év alkalmából.

Október 16. 9.00-13.00 
 Babaruha börze
    8.30-12.00 
 Homeopátiás klub: Pucsok Ber-

nadett: Alkati szerekre, problé-
mákra utaló jelek a gyermek raj-
zaiban és étkezési szokásaiban.

Október 22. 18.00 
 Tóth Józsefné Tűhímzés (gobe-

lin) kiállításának megnyitója. 
A kiállítást Farkas Éva textilmű-
vész nyitja meg.

Október 24. 18.00 
 Gödi Gitárest – Szárvendég: Juan 

Gaspar (Mexico). Közreműködik 
a gödi Gitársaság Tüske András 
vezetésével, valamint Szabó Sán-
dor. Jegyek elővételben 1.000 Ft, 
a helyszínen 1.500 Ft.

Október 25. 10.00 
 Áfonya bábbérlet első előadása: 

Szösz-Szabad Ötletek Színháza: 
Vízipók, csodapók

Október 27. 13.00-16.00 
 Vöröskeresztesek összejövetele

Október 29. 16.00 
 Nóta Klub

Október 30. 18.00 
 Operabarátok órája – Puccini-est II.

Október 31. 10.00-12.00 
 Családi kézműves játszóház

November 02. 13.00-15.00 
 Kertbarátok összejövetele

November 05. 18.00 
 Filmklub – Sörgyári capriccio

November 08. 13.00-15.00 
 Mozgáskorlátozottakat Párto-

lók klubjának összejövetele

November 12. 13.00 
 Napos Oldal Nyugdíjas Klub 

összejövetele
 18.00 
 Aszalai Imre és Pécsi Szandra 

fotó és cserépfestmény kiállítá-
sának megnyitója.

November 13. 9.00 
 Homeopátiás klub

ADy Klub
Október 09. 10.00-12.00 

 Családi kézműves játszóház
 18.00 
 Túlpart Klub

Október 14. 12.00-16.00 
 Napos Oldal Nyugdíjas Klub 

összejövetele

Október 16. 14.30-16.30 
 Cukorbetegek klubja

November 13. 10.00-12.00 
 Családi Kézműves játszóház

KöNyvtárI HíreK
 
Soron következő bütyköldék: 

2010. 10.29. 
Katica Gyermekkönyvtár 
(2131. Göd Pesti út 72.) 
Minden, amit a természet ősszel ad 
nekünk - levélképeket készítünk.

2010. 11.05. 
Ady Fiókkönyvtár (2132. Göd, 
Kálmán u. 13.) Termésékszereket 
és leveles képkeretet készítünk.

KIállítáS:
Szegedi Katalin gyermekkönyv-il-
lusztrátor kiállítása 2010. október 
1-20-ig a József Attila Művelődési 
Házban: 2131. Göd Pesti út 72. 
www.godikonyvtar.hu

József Attila Művelődési Ház

Hagyományos 
Gödi Őszi tárlat 
– a Papság és a liturgia 
Évének jegyében

Az idei csoportos kiállítás megnyitó-
ja Oszetzky Szilviára emlékezve gyer-
tyagyújtással és énekkel kezdődött a 
zsúfolásig megtelt kiállító-teremben. 
A tárlatot tizedik esztendeje szervező 
Határiné Koczka Ilona Imája követte a 
dalt. Az ima hazánk felemelkedéséért,  
papjainkért, családjainkért, hagyomá-
nyainkért és a művészetekért szólt. A 
szervező köszönetet mondott az ön-
kormányzatnak, a Civil Tanácsnak, a 
művelődési ház vezetőinek és csapa-
tának. Szólt a művészekhez, akik egy 
évtizeden át jöttek a hívó szóra, hozva 
festményt, grafikát, gobelint, tiffany 
üvegfestést, csokoládéból készült al-
kotást. 2010-ben 23 kiállító mintegy 90 
alkotással vett rész a csoportos kiállítá-
son. - Művészeink alkotásaikkal számta-
lan díjat nyertek már el, s több esetben 
ajánlották fel műveiket jótékony céllal 
városi és regionális rendezvényekre - 
mondta a szervező. Az adományozók 
nevét, díját és az adományokról szóló  
tájékoztatót a kiállító-teremben he-
lyezték el.  A kiállítást Szegedi Sándor 
alpolgármester nyitotta meg, aki elis-
meréssel szólt a magas szintű művé-
szi teljesítményről. - Összejöveteleink, 
együttműködésünk célja, hogy má-
sokon segítsünk. Ha ezt teszem, még 
közelebb áll hozzám Isten – nyilatkozta 
Határiné Koczka Ilona főszervező.

A kiállítók névsora:
Antalné Király Klára, Dóri Glória, Dr. 
Bukovinszky Julianna, Dudásné Stum 
Beáta, Gimesi Éva, Hangya Anna,  Ham-
vasné Bohák Mária, Kálmánné Herr 
Ilona, Koczka Ilona, Lövész Kornélia, 
Lőrincz Rodica, Miskolczi Mária Anna, 
Mohácsi Mária, Molnár Brigitta, Mucsi 
Erika, +Oszetzky Szilvia, Piros Lászlóné, 
Svantek Andrea, Szenczi Judit, Szepes-
sy Ferenc, Temesi Attila, Török Anikó, 
Válint Ingrid.

G. K.
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Az U19-es és a felnőtt csapattal 
kapcsolatban Mohai Gábor szakosz-
tályvezető nyilatkozott.
 „A három éve kiemelkedő telje-
sítményt nyújtó U19-es csapatunk-
ból meghatározó játékosok az őszi 
szezontól a felnőtt csapatot erő-
sítik. A közös edzéseknek köszön-
hetően nem volt nehéz a felkerülő 
játékosok beilleszkedése. Termé-
szetesen mi is a végső győzelemre 
törekszünk, mint ahogy teszik más 
csapatok is, akik fellépnek a zöld 
gyepre. Bátran állítom, amennyiben 
a játékosok hozzáállása továbbra 
is ilyen lelkes, akkor meglehet az a 
„fránya” aranyérem. Itt szeretném 
kiemelni, hogy négy, nálunk nevel-
kedett játékos, Holtzer Benedek, 
Mak Levente, Nagy Gábor, Sustyák 
Máté a Ferencvárosnál folytatja pá-
lyafutását, ki régebben, ki pedig a 
mostani esztendőtől. Ezek a gyere-
kek kimagasló egyéni tehetségük-
nek valamint edzőik szakmai felké-
szültségének köszönhetik az NBI-es 
csapat figyelmét.”                           

G. K. 

A gödi 2002-es korosztály a Ferencvá-
ros utánpótlás-bázisának fiókcsapatai 
között a Hungexpo-Fradi kölyöktor-
nán vett részt szeptember 12-én. Az 
„A” csoportban a Szigetszentmiklós, 
Felsőpakony, Vecsés, Gyömrő kvar-
tett szerepelt.  A gödi csapat a „B” 
csoportban a Fradi, a Diósd és a Lö-
kösháza ellen lépett pályára. 
 - Már az első meccs után látszó-
dott, hogy  szép kilátásaink lehetnek. 
A Kakuk Erik - Juhász Boti csatárduó 
megállíthatatlannak bizonyult, a 
Hevesi Csongor által vezényelt vé-
delmet pedig nehéz volt átjátszani. 
Tény, amíg a Fradi több száz iskolából 
válogatja össze a gyerekeket már kis-
gyermekkorban sikerorientáltan, mi 
csupán 2-3 iskolából tudunk toboroz-
ni – mondta Wagner Bálint edző.
 A „Ferencváros legjobb után-
pótlás-csapata” címet szerző csapat 
tagjai: Király Gábor, Hevesi Csongor, 
Duhony Dániel, Juhász Botond, Ka-
kuk Erik – ő egyben a torna legjobb 
mezőnyjátékosa –, Bohl Ákos, Gyenes 
Botond, Korompai László, Horváth 
Márk és Vasvári Magor. 

V. F. 

GSe-Ferencváros 
együttműködés 
– négynek már sikerült 

A Gödi Se labdarúgó utánpótlás-
csapatainak eredményei

u-13 Serdülő II.  Acsa SE - Gödi SE 3-4
(góllövők: Persel 2, Ráth, Kiss)
u-16 Serdülő I. Tahitótfalu-Dunaka-
nyar - Gödi SE 1-3 (góllövők: Berze-
viczy 2 Rácz)        
u-19 Ifjúsági Gödi SE - Rád SE 7-0  
(góllövők: Csánki 4, Várnai 3)
u-13 Serdülő II.  Gödi SE - Erdőkertes 
SE 7-1 (góllövők: Balázs 3, Gergely 2, 
Kakuk, Zováthy)
u-16 Serdülő I. Gödi SE - Budajenő 
KSK 30-0 (góllövők: Csánki 10, Mar-
tin-Gál 8, Kolok 3, Berényi 2, Török, 
Rácz, Berzeviczy, Turtóczky, Mangold, 
Kolok, Kiss)
u-13 serdülő II. Gödi SE - Gödöllő SK 
4-1 (góllövők: Kakuk 2, Raits, Balázs)
u-16 serdülő I. Gödi SE - Pilisvörösvár 
LSE 12 - 0 (góllövők: Rácz 5, Csánki 3, 
Berzeviczy, Kolok, Martin-Gál, Kiss)

Pató Gábor 
utánpótlás-vezető

A Ferencváros legjobb 
fiókcsapata a gödi 
a Hungexpo-tornán

Megkezdődött a 2010-2011-es csapatbajnok-
ság. Az 5 fős I/A bajnokság első fordulójában 
Szigetszentmiklósra utaztunk ahol 3,5-1,5–ra 
győztünk. Nyertek Cselóczki Gábor, Dávid Béla 
és Guzsik István, remizett Suput Zsolt. A máso-
dik fordulóban, szeptember 26-án Visegrádon 
3–2-re nyertünk. Nyertek Cselóczki Gábor és 
Suput Zsolt, remizett Dávid Béla és Guzsik Ist-
ván. Így két forduló után Alag 8 ponttal vezet, 
Szigetszentmárton 7 ponttal a második és a 
Gödi SE 6,5 ponttal a harmadik. A 10 fős és szu-
per csapatbajnokság és a korcsoportos egyé-
ni bajnokság is megkezdődött. Eredmények a 
www.sakkbill.fw.hu oldalon.
 Minden hétfőn 1845-2030 között a József 
Attila Művelődési Házban sakkedzéseket tar-
tunk ahova várunk minden érdeklődőt. 

Dávid Béla  

Gödi Se Sakkhírek 2010 szeptember

SA
K

K

Pataji György parti közben
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A Szüreti fesztivál keretében sport-
napra is sor került szeptember 18-án. 
A futóversenyről Wagner László fő-
szervező beszél.
– Reggel ¼ 9-kor az esőben állva 
azon gondolkodtunk: Lemondjuk-e 
a délelőtti sportprogramokat, vagy 
számítva az eltökélt sportemberek 
megjelenésére, legalább a 2 illetve az 
5 kilométeres futást megrendezzük-
e. Legnagyobb meglepetésünkre és 
örömünkre megjelentek családok is, 
akik a hitvány időjárás ellenére vállal-
ták a futószámokban való részvételt. A 
szülők elmondása szerint a gyerekek 

A Búzaszem Iskola építését támogató 
Búzaszem Futófesztivál a napok óta 
tartó eső ellenére is százakat mozga-
tott meg a Gödi SE pályáján és annak 
környékén szeptember 11-én. 
 Két olimpiai bajnok, Kammerer 
Zoltán kajakos a gyermekek rajtolta-
tásában, a fővédnök Vörös Zsuzsan-
na öttusázó az eredményhirdetésben 
vállalt feladatot. Simon Ádám rafting-
világbajnok és dr. Almási Csaba barce-
lonai távolugró olimpikon a futásban 
vett részt. A gödiek mellett ceglédi, 
budakeszi, ürömi, sződligeti, buda-
pesti és brit résztvevői voltak a futó-
számoknak. A kisgyermekek mellett 

Búzaszem Futófesztivál: Az iskoláért futottak
– a felnőtt mezőnyt színesítve – futóci-
pőt húzott többek közt Barazutti Lász-
ló kajakos szakosztályvezető, Wagner 
László és Bálint, valamint Oberfrank 
Péter zongoraművész, az Operaház 
karnagya, a Zeneakadémia tanára.
 A Búzaszem Alapítvány és az 
Unixsport Egyesület által első ízben 
szervezett jótékonysági eseményre 
Vörös Zsuzsanna Székesfehérvárról, 
az utcai futást felvezető hegyikerekes 
LTV-Meridás bajnok Béla Attila Balas-

sagyarmatról jött. Volt, aki a triatlon 
VB-részvételt szakította meg. Sorra 
érkeztek a Gödi SE világ- és Európa-
bajnoki érmes kajakosai: Hagymási 
Anita, Havas Eszter, Pélyi Dávid és 
Hamar Péter.  A váci baranta-harcmű-
vészek látványos bemutatóval szóra-
koztatták a közönséget. 
 A megnyitón a másik fővédnök 
Markó József polgármester, dr. Hor-
váth László Gödi SE-elnök és Horváth 
Szilárd, a Búzaszem Alapítvány elnöke 
köszöntötte a jelenlévőket. - Az iskola 
nagy hangsúlyt fektet a művészetok-
tatásra, a hagyományok ápolására, 
a keresztény nevelésre, ugyanakkor 
fontosnak tartjuk a gyermekek spor-
tolását. Magyarországnak testben és 
lélekben egyaránt erős fiatalokra van 
szüksége – mondta Horváth Szilárd.  
 Felnőtt eredmények, 
13.5 km: 1. Harangozó Tamás, 2. Sa-
unders Simon (brit), 3. Molnár Péter.
2000 m: 1. Kajner György, 2. Oberfrank 
Péter, 3. Horváth Szilárd.

Vasvári Ferenc

Futóverseny a Szüreti fesztiválon
már reggel 7 óra óta készültek otthon, 
várták a versengés lehetőségét az al-
sógödi futópályán. Így rögtönözve 
meghirdettük a családi és a 10 év alat-
tiaknak szóló futást is. Nagyszerű, vi-
dám hangulat uralkodott, szerencsére 
az eső is elállt, sőt a nap is kisütött. 
A célba érkezőket szőlő fogadta, az 
eredményhirdetésnél pedig plakette-
ket, tárgyjutalmakat adtunk át a leg-
jobbaknak. Köszönet a lelkesedésért, 
köszönet az aktív, sportos családok-
nak, gyerekeknek, felnőtteknek, hogy 
a mostoha időjárás ellenére is eljöttek 
családi sport-délelőttünkre.  

ereDMÉNyeK:
Családi futás: 1. Gyenes család, 2. 
Gombár család, 3. Vajda, Vasvári és 
Bohl család. 
6-10 évesek: 1. Kakukk Erik, 2. Nemes 
Zsombor, 3. Vasvári Magor.
2000 m, lányok: 1. Horváth Csenge, 
2. Horváth Hanga; 
Fiúk: 1. Oberfrank Márton, 2. Bucsku 
Bálint, 3. Kocsis Kristóf. 
5000 m, nők: 1. Farkas Csilla, 2. Ha-
ticza Gabi, 3. Horváth Judit; 
Férfiak: 1. Kulifai Tamás, 2. Farkas 
Ádám, 3. Gabányi Balázs.

V. F.
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Lugosi Tamás nyerte a hiva-
talos magyar profi golfbaj-
nokságot. A balatonudvari 
kétnapos eseményen részt 
vett a hazai profi mezőny 
elitje, 24 játékos, akik közt 

A magyar elitet 
meghódítják 
a Lugosi testvérek

Sztárgála Gödön, olimpikonokkal 

Az árvíz sújtotta ludányhalászi Általános Iskola helyreál-
lítása jegyében rendezték szeptember 25-én Felsőgödön 
a VIII. Kaefer Heibl Golf Sztár Gálát, melynek a több mint 
félezer meghívott vendég jelenlétében elsődleges célja a 
golf magyarországi népszerűsítése volt. 
 A rendezvényen golfozók, közismert személyiségek 
és a támogatók mérkőztek egymással. Jelen volt többek 
közt Fábián László öttusázó, Kovács Ágnes úszó és Ko-
vács István ökölvívó olimpiai bajnok, Erdei Zsolt ökölví-
vó világbajnok, Temesvári Andrea Roland Garros-győz-
tes, olimpikon teniszező. Az ismert „sztárok” közül ütőt 

fogott többek közt Hajdu 
Steve, Solymos Antal, Jó-
zsa Imre, Bényi Ildikó, Südi 
Iringó, Patkó Béla (azaz Ki-
ki), Keleti Andrea, Xantus 
Barbara és Lui. A golfozók 
között jelen volt a hazai 
pályán játszó Hahn Roland 
és a Lugosi testvérpár: Ta-
más és Balázs. 

Vasvári Ferenc

Tamás ütött a legjobban. 
A kisebbik Lugosi-fiú hazai 
pályán versenyzett. Tamás 
a Balaton-parti település 
golfoktatója. 
 – Úgy sikerült nyer-
nem, hogy előtte egy hétig 
könyöksérülés miatt nem 
tudtam gyakorolni. Az első 
nap után 3 ütés hátránnyal 
vártam a másnapi folytatást, 
nagy hajrával sikerült győz-
nöm. Nagy ellenfelem az 
első nap győztese, Hahn Ro-
land volt, ő minden évben 

dobogós helyet szerez. Ro-
land a Gödön oktató Hahn 
Árpád fia. Nagy meccset vív-
tunk – összegzett a győztes. 
 A bajnokság után a 
Debrecen melletti Vámos-
pércsen került sor a Kae-
fer Heibl Golf Sztár Szuper 
Tour hivatásos versenyso-
rozat következő állomásá-
ra. Tamás korábban Tatán 
fordulógyőztesként zárt.
 Ezúttal testvérével, Ba-
lázzsal megosztva végez-
tek a harmadik helyen. 

 – Ide a legjobb ama-
tőrök is meghívást kaptak, 
erős mezőny jött össze – 
tette hozzá Lugosi Tamás.
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A Gödi SE a sikeres moszkvai utánpótlás kontinensviadal 
után a hazai vizeken is sikert sikerre halmozott. A Magyar 
Bajnokság alkalmával a Hagymási-testvérek mellett a klub 
több fiatalja is hozzájárult városunk éremkollekciójához. A 
gyermek, kölyök és serdülő korosztály Sukorón, az ifik és 
az U23-asok Szolnokon ültek hajóba.
 eredmények (gyermek, kölyök, serdülő):
1. hely: Sólyom Dóra, Levák Laura-Jakubovich Renáta, 

Freisták Ádám-Fajka József-Vass Péter-Havasi G.
2. hely: Havas Balázs, Luczó Bence, Freisták Ádám-Édelmay-

er Donát-Fajka József, Rab Ábris-Luczó Gergő-Popelka 
Márk, Luczó Bence-Hubay Csongor-Velky Domokos

3. hely: Levák Laura, Havas Balázs, Jakubovich Renáta, Far-
kas Csilla-Slezsák Zsuzsanna, Csaba Dénes-Freisták Péter, 
Luczó Bence-Michalik Flóra-Dalnoki Eszter-Gecse Márton

4. hely: Rab Ábris, Michalik Dávid-Édelmayer Donát, Freis-
ták Ádám-Csoma Domokos-Fajka József

5. hely: Sólyom Dóra, Levák Laura-Jakubovich Renáta, Ihl-
lye Katalin-Farkas Csilla-Török-Kondri Vanessza-Slezsák 
Zsuzsanna

6. hely: Michalik Flóra
 eredmények (ifi és u23):
1. hely: Hagymási Anita, Hagymási Anita-Hagymási Réka
2. hely: Hagymási Anita-Hagymási Réka, Hagymási Anita-

Hagymási Réka-Levák Laura-Jakubovich Renáta
3. hely: Bán Kristóf, Hagymási Réka
4. hely: Szellák Dávid-Pélyi Dávid-Bán Kristóf-Hamar Péter
6. hely: Havas Balázs, Bán Kristóf, Szellák Dávid-Pélyi Dá-

vid-Bán Kristóf-Hamar Péter
V. F. 

Minden korosztály érmet szerzett 
az utánpótlás OB-n
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A nyári szezon és rövid pi-
henő után már a novem-
berben kezdődő fedeles 
versenyekre készül a Gödi 
SE Lovas Szakosztályának 
díjugrató szakága. Az el-
múlt időszakban elért sike-

A Gödi SE kajakosai – társ-
szervező a Dunai Vízisport 
Alapítvány – idén tizenhe-
tedik alkalommal rendezték 
nyárzáró eseményüket, a 
Dunakanyar egyik legjelen-
tősebb vízi rendezvényét, a 
Göd Kupát.
 Délelőtt az utánpótlás-
korosztály igazolt kajakosai 
versenyeztek, 10 egyesület 
147 sportolója ült hajóba. 
A szervezők összesen 20 
versenyszámban hirdettek 
győztest; az összetett pont-
versenyt a tíz klub közül 
végül a vendéglátó gödiek 
nyerték 253 ponttal, máso-
dikok a 186 pontos eszter-
gomiak, harmadikok a 162 
pontos váciak lettek. 

resebb magyarként három 
aranyat nyerő Hagymási 
Anitát, valamint Havas Esz-
tert, Hagymási Rékát, Bán 
Kristófot, Pélyi Dávidot, 
Hamar Pétert és az időköz-
ben más klubban verseny-
ző Georgopouluo Alexand-
rát és Váczai Enikőt; illetve 
az igazoltan távol maradó, 
egyetemi világbajnoksá-
gon hatodik helyet szerző 
Slezsák Istvánt. 
 Az esti díjkiosztón részt 
vett Bábiné Szottfried Gab-
riella, országgyűlési kép-
viselő, Sződliget polgár-
mestere is. A dzsemborit 
tábortűz, majd a Scarabeus 
koncertje zárta.

                V.F. 

Hazai kajakos csapatgyőzelem 
a 17. Göd Kupán

 Délután a családoknak, baráti csapatoknak kiírt kenu-
futamokra került sor. A meghirdetett 11 versenyszámban 
74 kenuegységben, összesen 262-en neveztek. 
 A rendezvényen Markó József, Göd polgármestere 
jutalmazta az elmúlt időszakban korosztályos világ- és 
Európa-bajnokságokon, a GSE színeiben eredményesen 
szerepelő fiatalokat; a júliusi, moszkvai ifi Eb-n legsike-

rekről Hegedűs Zoltán szá-
molt be.
– Nyáron és ősz elején Ba-
ranya megyei tulajdonban 
lévő lovakkal versenyez-
tem. A díjugrató szakágban 
előkelő helyezéseket hoz-

tam Gödnek az öteszten-
dős Bizalom és a hatéves 
Alkony nyergében. Tápió-
szentmártonban egy minő-
sítő versenyen Bizalommal 
nyerni tudtam. Alkonyattal 
egy budapesti nemzetközi 
viadalon második, Tápió-

szentmártonban első és 
második, Kiskunhalason, 
A1-es nyitott számban har-
madik lettem. Simonpusz-
tán kétszer ezüstéremmel 
zártam, egy kaposvári te-
nyészversenyen 7. helye-
zést értem el.                  V. F.

Gödi díjugrató sikerek
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Kiváló állapotú

pianinó
eladó!

Telefon: 27/334-263
(üzenetrögzítős)

Hawaii
Massage

FIATAL FÉrFITóL
(szükség esetén házhoz megyek)

Tel.: 06-20/522-5800
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