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Napsütés, 
hó és foci!

a magyar 
kultúra napja

nyakunkon 
a farsang

a gse sportolója 
héraklész díjas lett
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az akció folytatódik 
A SZEMCSI OPTIKÁBAN

Komplett szemüveg - 8000 Ft.
Vékonyított lencsével - 15000 Ft.

Fényre sötétedő lencsével - 20000 Ft.
Szemvizsgálat +2000 Ft. bejelentkezés 

alapján minden szerda délután.

akció időtartama:
2011. 02. 15.-től 2011. 03. 31.-ig

cím: 2132 göd, ady endre u. 2.
 (felső-gödi vasútállomás)

tel.: 06-20/263-7066, 06-27/333-720

Nyitva tartás: Hétfő- Péntek: 10.00- 18.00,
Szombat: 10.00-.13.00

Ebédidő: 12.30-13.30

Az akció egy fix szemüvegkeret kollekcióra vonatkozik
meghatározott dioptriatartományban! Részletek az üzletben
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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! TarTalom

Salamon Tamás főszerkesztő

Szertenénk megköszönni azok-
nak a gödi lakosoknak a segítségét, 
akiktől nagyon sok gyermekjátékot, 
kiságyat, ruhákat, karácsonyi aján-
dékokat kaptunk. Továbbá azoknak 
a vállalkozóknak, akik a bajban a se-
gítségünkre siettek.

gödi anyásház 
lakói és dolgozói – Göd, Duna u. 25.

Remeg a Föld. 
Erről szóltak a 
hírek a Duna-
kanyarban ja-
nuár végén.   
Ha nem jön 

szigetet. Minden élet elpusztult, az 
őslakosok azóta is csak nagyon las-
san hódítják vissza a földet. Minden 
négyzetméterért meg kell küzdeniük. 
Fű a mai napig nem terem a szigeten. 
 Az időjárási szélsőségek is jelzik, 
hogy valami nincs rendben a világ-
ban. A kérdés az, hogy mennyi eb-
ből az egyéni felelősségünk. Hol hú-
zódik az a határ, ahol még én tehetek 
valamit, és hol, amit már nem tudok 
befolyásolni. Egy biztos. A saját kör-
nyezetemért felelek. Ha szűkebb ha-
zánkban, Gödön sétálunk, néhány 
portára öröm benézni, gondos kezek 
ápolják a kerteket és az előkerteket. 
Bár mindenhol így lenne! Kétségte-
len, egy rendezett porta nem oldja 
meg a természeti katasztrófák kér-
dését, de azért mégis jelent valamit. 
Nem?

az árvíz, ha nincs hatalmas hó, ak-
kor van földrengés. Nem okozott túl 
nagy kárt,  az emberben mégis felme-
rül a gondolat, hogy komolyabb baj 
is lehetett volna.  Valahol a természet 
nem ennyire kegyes. Új-Zélandon, 
Törökországban tavaly pusztított ele-
mi erővel a földmozgás.  
 Ha a Káli-medencében járunk, 
látjuk, hogy vulkanikus hegyek emel-
kednek a magasba. Valamikor ott vul-
kán pusztított.
 Pompei sorsa ma már ismert előt-
tünk.  A lakosságnak nem maradt ide-
je arra, hogy elmeneküljön. A Kanári- 
szigeten, Lanzaroteban hasonló eset 
történt a XVIII. században. A vulká-
ni láva hat óra alatt betemette a kis 

fogadó óra
Dr. Bognár László 

8.sz. választókerületi képviselő 
fogadó órát tartok 

2011. február 23-án (szerda), 
18.00 – 19.00 óra között 

a luna presszóban 
(Oázis Lakópark, Termálfürdő krt.).

dr. Bognár László
8.sz. választókerületi képviselő

Napos Oldal program / 11. oldal „Gézengúzok”  / 9. oldal

4. oldal
Képviselő-testületi ülés összefoglaló
5. oldal
Interjú dr. Pintér György alpolgár-
mesterrel
6. oldal
Körforgalmi csomópont,
Zöldterületi felmérés 
7. oldal
Anyakönyvi hírek
8. oldal
Hunok a selyemút mentén,
Koszorúzás a Kincsem Parkban
9. oldal
A magyar kultúra napja 
10. oldal
Operabarátok Órája 
11. oldal
ÉRTÉKelő,
Mesekoncertek a Búzaszemben
12. oldal
Az Év Pedagógusa Díj 2010-ben
13. oldal
jamh programok
14. oldal
Jeles Napok
16. oldal
Gödi Diák-Sportegyesület
17. oldal
Kosárlabdával kezdődött . . .
18. oldal
A kézilabdázóink a legjobbak között
19. oldal
Őrültek napja,
Teremderbi a Balázsovitsban
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Rendőrségi beszámoló
A gödi őrs személyi állománya három 
fővel gyarapodott 2010-ben. Az állo-
mánytábla szerinti létszám 18 fő, eb-
ből jelenleg 11 hely van betöltve.  Az 
őrs statisztikája szerint az elfogások 
száma az elmúlt évekhez képest csök-
kent, ez főként az áruházi lopások 
csökkenésének tudható be. Az elfo-
gott körözött személyek száma nőtt, 
az előállítások és a biztonsági intézke-
dések száma stagnál, a szabálysértési 
feljelentések száma nőtt. 809 fő fize-
tett helyszíni bírságot, az átlagos ösz-
szeg 6800 Ft volt. 2010-ben Gödön 
nem történt halálos kimenetelű közle-
kedési baleset, 4 súlyos kimenetelű, 13 
könnyű sérüléses, 24 bejelentett anya-
gi káros esetről számol be a tájékozta-
tó. Gödön 2010-ben 323 bűncselek-
ményt jelentettek: 235 vagyon elleni, 
37 személy elleni, 26 alkalommal köz-
lekedés biztonsága elleni, 13 esetben 
ittas vezetés, 12 alkalommal kerékpár-
lopás bűntette miatt.
 Az őrs javuló mutatóinak alakulá-
sa kapcsán Nagy Attila őrsparancsnok 
megemlítette, hogy az őrs kiváló kap-
csolatot ápol az oktatási intézmények-
kel (iskola rendőre program), a szociális 
hálózatban dolgozókkal a családon be-
lüli erőszak megelőzésére, a nyugdíjas 
klubokkal (felvilágosító programok) az 
önkormányzati szervekkel, a polgárőr-
ségekkel és közterület-felügyelettel, s 
magával a lakossággal (SZEM- Szom-
szédok Egymásért Mozgalom) is.

Városi ünnepségek meghatározása
A testület határozatában hat ünnep-
ség városi megrendezését fogadta el: 
A Magyar kultúra napjának, a kommu-
nizmus áldozatainak emléknapját, az 
1848-49-es forradalom és szabadság-
harc évfordulóját, Trianon emléknapját, 
az államalapítás ünnepét és az 1956-os 

képviselő-testületi ülés összefoglaló
2011. január 24-én tartotta az év első, munkaterv szerinti ülését 
Göd Város Önkormányzatának képviselő-testülete.

forradalom kezdőnapjának évforduló-
ját. A többi nemzeti és nemzetközi ün-
nepnap megtartásával, megszervezé-
sével kapcsolatban az intézményeknek 
és a civil szervezeteknek szeretne több 
szabad teret adni a város, természete-
sen a testület támogatásával. 

Beszámoló
A kistérség 2010-es tevékenységéről 
számolt be Markó József polgármes-
ter. Göd Dunakeszivel, Fóttal és Mo-
gyoróddal tartozik egy kistérségbe, 
ekképp az éjszakai orvosi ügyelet, a 
gyepmesteri feladatok ellátása, a szú-
nyoggyérítés szervezése, szociális nyá-
ri táborok és a Vöröskereszt helyi szer-
vezeteinek támogatása valósul meg.
 A testület arról is határozatot ho-
zott, hogy akadályoztatása esetén 
Markó József  helyett dr. Pintér György 
alpolgármestert delegálja a Kistérségi 
Társulási Tanácsba.

Ingatlanértékesítés
Név szerinti szavazással, egyhangúlag 
döntött a testület a 1829/10 hrsz-ú in-
gatlan 12 000 /Ft bruttó négyzetméter 
áron való értékesítéséről.

Városrendezési hatástanulmány
A VKB javaslata alapján a testület elfo-
gadta a 070/31 hrsz-ú ingatlan birtok-
központ kialakításáról szóló hatástanul-
mányát. Ennek értelmében a területet 
eddig is lovaglásra használó tulajdo-
nos megépíttetheti a sátrat, melynek 
köszönhetően rossz időjárás esetén is 
használni tudja a területet. A tervező a 
tervtanács kéréseit és előírásait mara-
déktalanul figyelembe vette és megol-
dotta, így a birtokközpont kialakítása 
jogszabályoknak megfelelő lesz.

Piarista Szakiskola
A Wigner-villa eredeti állapotát megőr-
zendő a korábban az épület alá tervezett 
étkezőt az iskolát tervezők szeretnék át-

helyezni. Felmerült és az önkormány-
zat támogatná is a kollégium telken kí-
vüli elhelyezését is, de reális esély erre a 
közel jövőben nincs. Ezért a testület hoz-
zájárult a Piarista Szakiskola tervezőinek 
városrendezési hatástanulmány-módo-
sításához. Eszerint a kollégium épülete 
a biológiai állomás kerítése mellé épül, 
az épület hosszának 80%-ában, 20%-a 
kerül a szomszédos lakóingatlanok ke-
rítése mellé.

Lakossági hozzájárulás
Módosították a kiszolgáló út megvaló-
sításának áthárításáról szóló 33/2009-
es önkormányzati rendeletet. A ren-
delet megalkotásakor még nem volt 
ismert a kivitelezés teljes költsége, 
mely a költségáthárítás mértékének 
megállapításához szükséges. Hat ut-
cában pályázattal, egy utcában pályá-
zati forrás nélkül valósult meg a be-
ruházás, ezért a lakossági költség – a 
hozzájárulás mértéke- nem azonos. 
Az önkormányzat a gyakorlat szerint 
kedvezményeket biztosít az egy ösz-
szegben teljesítés esetén (2011. már-
cius 31-ig), és részletfizetés kérelme-
zése is lehetséges. 

Kuratóriumi tagok választása
A képviselő-testület Markó József pol-
gármester javaslatára a Göd Fejleszté-
séért és Közbiztonságáért Alapítvány 
kuratóriumának tagjai közé választot-
ta zárt ülésen Balogh Györgyöt, Fekete 
Mátét és Szalai Gyulát.

Civil Tanács
Lejárt a Gödi Civil Tanács vezetőinek 
megbízatása. A testületnek nem ha-
tásköre új vezetőket választani, január 
24-i döntésével arról határozott, hogy 
február 28-ig elfogadja a korábbi ve-
zetők, Berta Sándor és Lengyel György 
személyét a CT ügyeiben történő eljá-
rásokhoz.

Díjak odaítélése
Zárt ülésen támogatta a képviselő-tes-
tület az oktatási és közművelődési in-
tézmények előterjesztéseit az Év Peda-
gógusa és a Művészetért és Kultúráért 
Díjakra jelölteket illetően.
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Gödi Körkép: Alig valamivel több, 
mint három hónapja választották 
meg alpolgármesternek. Ez elég 
rövid idő, kiismeri-e  már magát a 
hivatal útvesztőiben?

Pintér György: Azt gondolom, hogy 
alapvetően igen. Ehhez két dolog 
adott nagyon jó alapot. Az egyik, 
hogy az előző ciklusban már képvi-
selő és a Pénzügyi Ellenőrző és Köz-
beszerzési Bizottság elnöke voltam, 
így a Polgármester Hivatal felépíté-
sét már ismertem. A másik nagyon 
hasznos korábbi tapasztalatom az, 
hogy dolgoztam már a közigazga-
tásban köztisztviselőként az Ifjúsá-
gi és Sportminisztériumban, illetve 
voltam már közalkalmazott, és ve-
zettem költségvetési intézményt is. 
Tehát a hivatali logikát ismerem és 
értem. A helyi ügyek előzményeinek 
és szereplőinek alapos megismeré-
séhez még azért kell idő.

GK: Milyen területekért felel mint 
alpolgármester? 

PGy: Polgármester úr a pénzügyek 
valamint a tágan értelmezett civil és 
humán ügyek felügyeletét bízta rám. 
A pénzügyi területen most éppen a 
2011. évi költségvetést készítjük elő. 
Ez rengeteg egyeztetést, számolást 
jelent. Ami a munkám másik részét 
illeti, például a karácsony előtti idő-
szakban nagyon sok gödi intézmény 
és közösség kedves meghívásának 
tettem eleget. Jó volt megtapasz-
talni ezeknek a közösségeknek a 
szeretetét, megtartó erejét és látni 
a közösségért dolgozók áldozatos 
munkáját.

GK: Mely munkákat kedveli a leg-
jobban, melyeket kevésbé?

PGy: Szeretem a hivatali munkát, 
a pénzügyi tervezést, vagy a város 

életét meghatározó egyes  folyama-
tok megtervezését, végiggondolá-
sát, de szeretem azokat a viszonylag 
egyszerű ügyeket is, amelyeket sike-
rül minden fél megelégedettségére 
gyorsan megoldani. Ez nyílván siker-
élmény mindenki számára. Az esetle-
ges nehézségekről: A munkám része, 
hogy időnként rövidebb-hosszabb 
beszédeket mondjak. Amikor nincs 
idő erre felkészülni, az nem mindig 
egyszerű. Ilyen esetekben sokat se-
gít az a bölcsesség, hogy az az em-
ber, aki egy órában mondja el, amit 
öt percben is el lehet mondani, az 
más bűnökre is képes. Azt gondo-
lom, hogy eddig ezen a területen 
sem volt probléma.

GK: Milyen stratégiai kitörési pont-
jai lehetnek a városnak?

PGy:  Ez egy nagyon izgalmas kérdés, 
sokat beszélgettünk erről az elmúlt 
hetekben. Egy város soha sincs kész, 
mindig újabb és újabb kérdések és 
megoldandó feladatok kerülnek elő, 
mindig több irányban kell gondol-
kodni és lépni. Állandó feladat, hogy 
folyamatosan ésszerűsíteni kell a vá-
ros működését. Most például kér-
dés, hogy pályázati segítséggel a ki-
nyerhető termálvízzel lehet-e a város 

nagy épületeinek fűtési költségeit 
csökkenteni, vagy más lehetőséget 
kell erre keresni. De – hogy más te-
rületről beszéljek – gondolkodunk 
azon is, hogy milyen típusú nagy 
adófizető vállalkozásokat próbáljunk 
Gödre hozni, és hogyan tudjuk meg-
győzni őket, hogy nekik éppen Göd a 
megfelelő hely. 

GK: Milyen lehetőségek állnak ren-
delkezésre mindezek megvalósítá-
sára?

PGy:  Göd egyik előnye, hogy sok jól 
képzett, jó ötletekkel és jó kapcso-
latrendszerrel bíró, Göd érdekében 
szívesen együtt gondolkodó em-
ber lakik itt. Nagyon számítunk rájuk 
például befektetők felkutatásában, 
idecsábításában.  A jó ötletek meg-
valósításához is kell pénz. Magyar-
országon a városok túlnyomó része 
nem bővelkedik szabad pénzügyi 
forrásokkal, és ez jellemző Gödre is. 
Ezért is nagyon fontos, hogy a kedve-
ző pályázati lehetőségeket próbáljuk 
maximálisan kihasználni.

GK: Ha ennek az évnek a legfonto-
sabb feladatát kellene megnevez-
nie, mit említene első helyen?

PGy:  Egy takarékos, de a város meg-
felelő működését biztosító, rugalmas 
költségvetés elkészítését, amelyik 
lehetőséget ad arra, hogy be tud-
juk fogadni és ki tudjuk használni az 
önkormányzat számára kedvező, év 
közben megnyíló pályázati lehetősé-
geket.

GK: Mit kell azért tenni, hogy ez 
megvalósuljon?

PGy: Sokat dolgozni, együtt gondol-
kodni, egyeztetni és tudomásul ven-
ni, hogy csak addig nyújtózkodha-
tunk, ameddig a takarónk ér.

interjú dr. pintér györgy alpolgármesterrel
Már az előző ciklusban is képviselőként dolgozott. A Pénzügyi Bizottságot vezette. 

KÖzMEGHALLGAtáS
Göd Város Önkormányzata 2011. március 10-én 18.00 órától KÖzMEGHALLGAtáSt tart a József Attila 

Művelődési Házban, melyre minden érdeklődő lakost tisztelettel várnak. A fórumon lehetőség lesz megismer-
kedni a város önkormányzati programjával a 2010-2014-es ciklusra.
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Január 12-én rendkívüli ülést tartott Göd város Önkor-
mányzatának képviselő-testülete. A testületnek egyetlen 
napirendi pontban arról kellett döntést hoznia, hogy meg-
pályázza-e a város körforgalmi csomópont terveztetését, 
és ha igen, a két szóba jövő kereszteződés közül mindket-
tőt vagy csak az egyiket terveztesse meg. A testületi ülést 
megelőző Városfejlesztési és Környezetvédelmi, illetve 
Pénzügyi, Közbeszerzési és Jogi bizottságok együttes ülé-
sén a bizottsági tagok azt a határozati javaslatot fogadták 
el, mely a Nemeskéri Kiss Miklós út és a gödfelsői városrészt 
a Göd-Újteleppel összekötő útkereszteződésnél megépí-

körforgalmi 
csomópont

2010-ben elkészült a 2-es számú főút és a Duna közötti te-
rületek zöldfelületi felmérése, mely a védendő fák, növény-
zet mellett a közterületeken álló tereptárgyakat, padokat, 
asztalokat, szemeteseket, táblákat is feljegyzi. A Városfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bizottság januári, munkaterv 
szerinti ülésén a program folytatása mellett döntött, mely-
nek okairól a szakbizottság elnöke nyilatkozott:- Amellett, 
hogy az önkormányzatnak törvény által előírt kötelessége 
ilyen felméréssel rendelkezni, a felmérés kifejezetten hasz-
nos, hiszen kezelési tervet is kidolgoz, melyet digitálisan 
bocsátanak a rendelkezésünkre, két év garanciát vállalva a 
karbantartásra, frissítésre, változások feljegyzésére. A kör-
nyezetvédelmi előadó egy gombnyomás után tudja, mi a 
teendő a város bármely pontján a védendő növényzettel pl. 
egy lakossági fakivágási kérelem esetén. A 2-es út túlolda-
lán végzett felmérés bővíti az adatállományt, így lesz teljes 
az ismeretanyag és a kezelési terv. Ennek költsége összesen 
4 millió forint, mely ahhoz képest, hogy milyen eszmei ér-

zöldterületi felmérés - folytatódik a projekt 

tendő körforgalmi csomópont megterveztetését javasol-
ja. A 2-es főút és a Duna utca kereszteződésében létesíten-
dő beruházás tervét nem támogatták. A tervezési költség 
40%-át kell önerőből fizetni. Nyertes pályázat esetén, ami 
egyben nyertes kivitelezési pályázatot is jelent, a kivitele-
zési költségek 30%-át kell a városnak állnia, melybe a ter-
veztetés költsége is beleszámít. A beruházás várható érté-
ke 100 millió forint körül van. Sikeres pályázat esetén tehát 
a város 30 millió forintjából épülhet meg Göd első körfor-
galmi csomópontja egy jelenleg igen nehezen belátható, 
balesetveszélyes kereszteződésben.                V. Pálfai Kinga

téke van egy-egy ősfának, milyen kár érheti tehát a várost 
csak néhány értékes fa elvesztésével is, nem jelentős ösz-
szeg. A program, a felmérés haszna tehát nem vitatható - 
fogalmazott Kovacsik Tamás. 

Biztonságos átkelő az alsó-gödi vasútállomásnál
Megtörtént a gyalogos átkelőhely műszaki átadása janu-
ár első felében. A városnak mintegy 15 millió forintjába ke-
rült a MÁV által kiválasztott kivitelező szabványos kialakítá-
sú átkelőhelye. A kétoldali átkelőhelyen a fagy elmúltával 
még néhány kisebb festési, burkolati munkát végez el a ki-
vitelező cég, hogy az ne csak műszakilag, de esztétikailag is 
minden tekintetben kielégítő legyen.

Egyetlen cég végzi ezután a városban a fakivágási 
munkákat
A hosszas előkészítő munkákat kiváltandó, megpályáztat-
ta az önkormányzat a közigazgatási területén a fakivágási, 
gallyazási munkák kivitelezését. Eddig ugyanis három hely-
ről kellett ajánlatot bekérni és elemezni minden alkalom-
mal. Egy viharkár, vagy kiszáradás miatt veszélyessé vált fa 
kivágása vagy karbantartása akár heteket is igénybe vett, 
míg az ajánlatkérésre beérkezett a megfelelő számú ajánlat.  
A mostani döntés egy vállalkozónak adja meg keretszerző-
déssel a lehetőséget, s mivel az összeg várhatóan nem ha-
ladja meg a közbeszerzési értéket, bizottsági hatáskörben 
lehetett határozni a pályázaton indulók közül a nyertesről.
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GÖDÖN ELHuNyt:
2010 DECEMBER
Schmidt Ádám György 67 éves
Fazekas Gáspárné 
 sz: Ferencz Mária Magdolna 63 éves
Papp János 69 éves
Boda József 68 éves
Kajár János Ferenc 89 éves
Mészáros Sándor 65 éves
Németh Györgyné 
 sz: Brakszátor Erzsébet 81 éves
                      
GÖDÖN HázASSáGot KÖtÖttEK:
2010 DECEMBER
Erdélyi Norbert és Nagy Erzsébet
Petrovánszki László és Fidel Dorisz
Mócsány Gergely és Papp Éva
2011 JANuáR: 
Rádai Sándor János és Horváth Éva

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

gépjármű-feltörőket 
fogtak el tagjaink!
2011. 01. 14-én közös szolgálatot láttunk el a közterület-felügyelet munka-
társaival. Járőrözésünk során a Nemeskéri Kiss Miklós úton haladva az „új” 
temetőnél egy piros színű személygépjárműre lettünk figyelmesek. Mivel a 
gépjármű számunkra ismeretlen volt, visszafordultunk. Ekkor láttuk, hogy a 
gépjárműből egy fiatal férfi kiszállt, és nézelődött a temető falán át. Érte-
sítettük a Gödi Rendőrőrs parancsnok-helyettesét. Néhányszáz méterrel ar-
rébb félreállva elkezdtük figyelni a gépjárművet. A kiérkező járőr a benzin-
kútnál várta jelzésünket. Kis idő múlva jeleztünk a járőrnek, aki igazoltatta a 
gépjármű vezetőjét és utasait. Ezzel egyidőben az őrsparancsnok-helyettes 
tájékoztatta a járőrt, hogy az „új” temetőnél egy parkoló gépjárművet feltör-
tek, a tulajdonosa bejelentést tett erről. A járőr intézkedése nyomán  az álta-
lunk megfigyelt gyanús gépjárműből előkerültek a feltört autóból eltulajdo-
nított tárgyak is. 
 Az intézkedésnél végig segítettük a járőr munkáját, és biztosítottuk őt.
Egyesületünk és tagjai ezért látják fontosnak a nappali és az éjszakai járőrö-
zést. Munkánkkal így hozzájárulhatunk Göd közbiztonságának javításához. 
Egyesületünk a 2010-es évben az adók 1%-ából 78.500 forint támogatást ka-
pott, melyet ezúton köszönünk mindenkinek, s kérjük, 2011-ben is támogas-
sák munkánkat ebben a formában. Számlaszámunk: Dunakanyar Takarékszö-
vetkezet:   64700052-10001837.

Szeri Mihály Göd Városi Polgárőrség
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A József Attila Művelődési Ház által 
szervezett Életfa előadássorozat janu-
ári vendége dr. Obrusánszky Borbála 
történész, orientalista volt. A Magyar 
Tudományos Akadémia Néprajzi Ku-
tatóintézetének munkatársa több al-
kalommal vett részt a hunok eredetét 
kutató expedíciókon, s a magyar szak-
emberek közül elsőként hívták meg 
olyan nemzetközi konferenciára, mely 
a hunok történetével, eredetével fog-
lalkozott a mongóliai Szühebátorban. 
Csupán az érdeklődők körében ismert, 
hogy a pusztai vándorló népnek tar-
tott hunoknak mára már vagy egy tu-
cat városromját tárták fel a mai Kíná-
hoz tartozó Belső-Mongólia területén, 
ahol hatalmas hun múzeumba gyűj-
tötték össze a népcsoport emlékeit. 

hunok a selyemút mentén
A kutatóval utazásairól beszélgettünk: 
- Nem okozott problémát keleti uta-
zásaim során, hogy nő vagyok. Ellen-
kezőleg, Kínában nagyon is tisztelik a 
nőket. Inkább úgy éreztem, túlzottan 
vigyáznak rám, nehogy bajom essen. 
Én pedig nagyon szeretek utazni, jól 
bírom az expedíciós körülményeket. 
Munkám során a kínai, mongol kollé-
gákkal való kapcsolat felvétele, illetve 
megerősítése, az adatok, információk 
cseréje, gyűjtése volt a legfontosabb. A 
legnagyobb élményem eddig egy fel-
tárt hun városba való eljutás volt. Igaz, 
ezt az utat volt a legnehezebb meg-
szervezni: a közeli város taxisofőrjeivel 
kínaiul megértetni, hogy hova szán-
dékozunk eljutni. Néhány kilométerre 
a cél előtt majdnem kudarcba fulladt 

az utunk, végül csak sikerült! Ez meg-
határozó élmény. Azt kell mondanom,  
hogy sokkal nehezebb feladat a kuta-
tási eredmények itthoni elfogadtatása. 
Sokszor lehetőséget sem kapunk állás-
pontunk, érvrendszerünk bemutatásá-
ra, pedig az új információk átírhatják az 
eddig elfogadott nézeteket - vallotta a 
fiatal kutatónő.                                   V. P. K.

December 30-án, halálának (kivégzé-
sének) évfordulóján tartottak meg-
emlékezést Iván Kovács Lászlóról az őt 
ábrázoló szobor előtti téren. A meg-
emlékezést a Politikai Foglyok Orszá-
gos Szövetsége és Göd Önkormányza-
ta szervezte az 1956-os hős emlékére. 
Az emlékezők között az egykori baj-
társak, a Pesti Srácok, a POFOSZ képvi-
selői mellett Markó József polgármes-
ter, dr. Pintér György alpolgármester, 
Lenkei György a FIDESZ, Farkas Már-
ton a KDNP, a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom és a Magyar Nemzeti Front 
gödi szervezeteinek képviseletében 
Sipos Richárd képviselő és Farkas Éva 
vettek részt. Ahogy vitéz Hélisz Jó-
zsef fogalmazott, két csalódást éltek 

koszorúzás a kincsem parkban

MEGHÍVÓ
A kommunizmus áldozatainak

emléknapjára
Göd Város Önkormányzataezúton tisztelettel meghívja 

Önt és kedves családját 
a kommunizmus áldozatainak emléknapjára.

A megemlékezés és koszorúzás időpontja: 
2011. február 25. (péntek) 15.00 óra

2131 Göd, Alagút utca - Marignane tér
göd város önkormányzata

MEGHÍVÓ     
Szeretettel meghívjuk Öntés kedves családját 

2011. február 26-án 16 órára 
a KoMMuNizMuS áLDozAtAiNAK MEGEMLéKEzéSéRE,  

A  Duna-part Nyaralóházak színháztermébe, 
(volt BM üdülő 2132. Göd, Jósika u.12-14.), 

ahol előadást hallgathatnak 
„FALuRoMBoLáS ERDéLyBEN” címmel.

Előadó: Molnárné dr. Kovács Katalin.    
A halára ítélt Bözödújfalu szülöttje emlékezik a vízzel elárasztott falujá-

ra, családjára és a faluközösségre.
Közreműködők: 

Lengyel György (szavalat), Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény diákjai, Felsőgödi Munkásdalkör (zene, ének).

A megemlékezés végén szeretettel hívjuk kedves vendégeinket 
egy baráti beszélgetésre és üdítő elfogyasztására.                                     

Gödi Keresztény Konzervatív Baráti Kör

meg: Egyrészt 1956 eseményei még 
mindig nincsenek a helyükön kezel-
ve a magyar történelemben. Másrészt 
amikor az oktatási intézmények veze-
tőit megkeresték, hogy a koszorúzás-
nál legalább néhány diákkal képvisel-
tessék magukat, kaptak olyan választ 
is, miszerint az iskolák nem kívánnak 
politizálni…   Az egykor tizenévesként 
a forradalomban résztvevő- ma nagy-
apa sajnálkozását, megdöbbenését és 
fájdalmát fejezte ki amiatt, hogy egy 
hős társukról   (aki ugyanúgy védte a 
Corvin közt az ellenséges csapatoktól, 
mint Dobó az egri várat vagy Zrínyi 
Szigetvárt) való megemlékezést poli-
tizálásnak lehet minősíteni a XXI. szá-
zadban.                                    V. Pálfai Kinga

vitéz Hélisz József

dr. obrusánszky Borbála 
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A magyar kultúra napja alkalmából Nyíregyháza városa 
az egyik legnívósabb kitüntetésével, a Bencs László Arany 
Emlékéremmel ismerte el híres szülötte, az Alsógödön élő 
és alkotó Nógrádi Gábor sok évtizedes munkáját.
 Az ünnepi koncerten átadott, valódi vert aranyérem-
mel Dr. Kovács Ferenc polgármester egy olyan művészt 
tüntetett ki, aki ma Magyarországon az egyik legolvasot-
tabb ifjúsági regényíró, és filmjeivel (Gyerekrablás a Pa-
lánk utcában, Csocsó, Hippolit, Egy szoknya, egy nadrág, 
Meseautó, Sose halunk meg) millióknak szerzett örömet. 
Göd büszkesége, hogy a regények és forgatókönyvek jó 
része festői szépségű városunkban született, így nem csu-
pán Nyíregyházának hoz dicsőséget az író sikere, nép-
szerűsége, iskolai kötelező olvasmánnyá emelt regényei, 
meséi, az Év Gyerekkönyve díj, a nemzetközi IBBY-díj, és 
a Nagy Könyv verseny első 100 műve közé jutott Petepite 
című regény. 

2011. január 24-én a Duna-part Nyaralóházak színháztermében rendezték meg 
az idei első városi ünnepséget. A gálaműsort a Gaude kórus dalcsokra kezdte, 
majd dr. Bognár László, a Közművelődési, Oktatási és Sportbizottság elnöke kö-
szöntötte az egybegyűlteket. Dr. Bognár László a vendégeket a magyar őstörté-
net kapcsán tett felfedezések kis gyűjteményével ajándékozta meg, bizonyítva 
a magyar kultúra sok ezer évre visszamutató gyökereit a Kárpát-medencében. A 
Kincsem Óvoda gyermekei hagyományőrző játékokkal kedveskedtek a közön-
ségnek. Az óvisokat Szabó Zsófia óvodavezető és Nász Zoltánné óvónő készítette 
fel. Ünnepi beszédében Halmai Gábor, a Huzella Tivadar Általános Iskola peda-
gógusa az ország gazdag történelméből fakadó különleges kulturális kincsein-
ket vette számba. Gondolatai között kiemelt fontosságot tulajdonított az okta-
tásban, közművelődésben elhivatottan tevékenykedők felelősségének. Az est 
fénypontja a városunkban négy esztendős hagyományra visszatekintő díjátadá-
si ceremónia volt, mely során az Év Pedagógusa, valamint a Kultúráért és Művé-
szetért díjakat adta át dr. Pintér György alpolgármester és dr. Bognár László. (A 
díjazottak névsora és jellemzése külön/önálló cikkünkben olvasható.) A 2011-es 
magyar kultúra napi városi ünnepséget a Gézengúzok színjátszócsoport növen-
dékei zárták, akik a Légy jó mindhalálig című zenés színmű részletével készül-
tek az alkalomra, ismét felejthetetlen élményt nyújtva a nézőtéren helyet fogla-
lóknak. A darabot Harkai Anett koreográfiájának felhasználásával Zachár Zsuzsa 
rendezte, a dalokat Bíróné Csernus Bernadett énektanárnő tanította be. A pro-
dukció fináléjában a Huzella Iskola tanári karának java is színpadra állt a Gézen-
gúzok mellé, közös dallal zárva a darabot és az ünnepi estet.          V. Pálfai Kinga

a magyar kultúra napja

nívós elismerés egy gödi írónak!
A Bencs László Arany Emlékérem a köszönet és a megbe-
csülés jele Nyíregyháza részéről, egyben az író és szülővá-
rosa kapcsolatának szimbolikus megerősítése.
 Büszkén és szívből gratulál Nógrádi Gábornak szere-
tett lakó- és alkotóhelye, Göd városa is!                          G. K.

Dr. Kovács Ferenc és Nógrádi Gábor
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Harmadik szezonját kezdte 
Gödön a vitathatatlan nép-
szerűségnek örvendő, min-
den alkalommal teltházas 
hangversenysorozat. 2011-
ben a magyar kultúra nap-
ján az Erkel-év lezárása-
ként és a Liszt-év hajnalán 
magyar szerzők műveiből 
állította össze repertoár-
ját  a négy operaénekes. 
Az ünnepi koncert Kodály 
műveivel indult, Kovács Ág-
nes a Nauszikáa-ból, Bándi 
Írisz Réka a Székelyfonóból 
énekelt részletet.  Victor 
Hugo és Goethe verseinek 
zenei átiratát, Liszt Ferenc 
szerelmes dalait a szoprán 
énekesnő mellett Pető Jó-
zsef énekelte. Az est má-
sodik felében a Bánk bán 
című operából hallottunk 
áriákat: Melinda fohászát, 
Bánk duettjeit Petur bán-
nal, Tiborccal – Lu kács Ist-

szombathy bálint az Új horizont klubban
Az Irodalmi és Művészeti Klub ja-
nuári vendége az 1950-ben a bács-
kai Pacséren (Vajdaság) született író, 
képzőművész, multimediális alkotó, 
Szombathy Bálint volt. A művész visz-
szatérő vendége a József Attila Műve-
lődési Háznak. Negyedik esztendeje 
kíséri figyelemmel a Lámpás 92’ Ala-
pítvány nyári művészeti alkotótábora-
it és nyitja meg a fogyatékkal élő al-
kotók év végi kiállításait városunkban.
 Szombathy igazi multimediális al-
kotó, műfajai a költészet, kritika, esszé, 
művészeti tanulmány, illetve elektro-
grafika, installáció, performansz, kap-
csolatművészet, grafikai formaterve-
zés stb.
 1969-ben a szabadkai Bosch+Bosch 
művészeti csoport alapító tagja, 
1971-72 és 1985-91 között az Új Sym-
posion című folyóirat grafikai, illet-
ve művészeti szerkesztője volt. 1989-
től a Budapesten megjelenő Magyar 
Műhely című folyóirat állandó mun-

katársa, jelenleg felelős szerkesztő-
je. 1993-tól tagja a Magyar Írószövet-
ségnek. Az avantgárd szakág elnöke, 
1996-tól pedig tagja az Újvidéki Iro-
dalmi Körnek. Szombathy Gödön, a 
Magyar Televízió felkérésére egy vaj-
dasági forgatócsoport által készített, 
róla szóló portréfilmmel kezdte be-
mutatkozását, majd részleteket ol-
vasott fel egyik esszéjéből és most 
készülő első regényéből. A kötetlen 
beszélgetés során elmondta: a re-
gény a múlt század 10-30-as évei kö-
zött játszódik Párizsban, ahol akkor 
élénk művészeti élet folyt, több, ma 
már jelentős magyar alkotóval. Az a 
művészeti értékrend, kulturális kö-
zeg áll legközelebb hozzá, melyhez 
úgy érzi, rokoni szálak fűzik.
Kötetei: Szerelmesek és más idegenek 
(1976),  Én is éltem (1980), Poetry (1981), 
Művészek és művészetek (1987),  Új idők, 
új művészet (1991),  PIC’S, Vár Ucca Tizen-
hét Kiadó, Veszprém (1999)

Folyóiratok: Magyar Műhely, Orpheus, 
Híd, Új Forrás, Új Művészet, Balkon, Neue 
Bildende Kunst, Left Curve, stb. 
Önálló tárlatai: Újvidék, Szabadka, Bu-
dapest, Párizs, Lublin, Krakkó, Würzburg, 
Montreal, Québec.
Díjak: Kassák-díj (Párizs, 1989), Forum Kép-
zőművészeti Díj (Újvidék, 1993), Közép-
Európai Képeslap (Kaposvár, 1996).

V. P. K.

Új évadot kezdett az operabarátok órája

ván e két szerepben lépett 
a színpadra-, s Gertrudisz-
szal. Nem maradhatott ki az 
opera legnépszerűbb áriá-
ja, a „Hazám, hazám”sem. A 
zenei élményt Salgó Tamás 
zongorakísérete és prof. 
dr. Pavlik Gábor konferálá-
sa tette teljessé. A koncert 
végén a szervezőt, a szüle-
tésnapját ünneplő Lukács 

Istvánt kérdeztük a társulat 
terveiről:
– Ebben az esztendőben is 
több alkalommal készülünk 
a József Attila Művelődési 
Ház színpadára: a tavasz fo-
lyamán egy francia, az ősz 
beköszöntével pedig egy 
orosz operaesttel. Terveink 
egészen a 2013-as Verdi-
évig szólnak, az az opera-

énekesek egyik legünnepé-
lyesebb esztendeje lesz. A 
társaság mindemellett sok 
felkérést kapott ebben az 
évadban. Most, január 3-4. 
hetében például az év egyik 
legsűrűbb időszakában já-
runk négy koncerttel. Teg-
nap este láttam egy közvetí-
tést Plácido Domingóról, aki 
ugyanazt a kerek évfordulót 
ünnepelte, mint jómagam, s 
azt nyilatkozta, még tíz évig 
szeretne énekelni. Nem tu-
dom, hogy nekem mi adatik 
meg. Örömmel töltene el, 
ha néhány évet még színpa-
don tölthetnék, de operaes-
teket szervezni mindenkép-
pen szeretnék - árulta el 
a Gödi Körkép olvasóinak 
Lu kács István.
 Operabarátok Órája leg-
közelebb május 14-én 18 
órakor lesz a József Attila 
Művelődési Házban.   V. P. K.

Szombathy Bálint

Prof. dr. Pavlik Gábor, Salgó tamás, Lukács istván, Kovács ágnes, Pető József, Bándi Írisz Réka
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A nyugdíjas klub tagjai és családtag-
jaik közel százan együtt búcsúztat-
ták az óévet közös vacsorával, társas-, 
nép-, és moderntánc-bemutatókkal, 
élőzenés mulatsággal, tombolahú-
zással és tréfás újévi köszöntőkkel. – 
Már az alapítás óta együtt ünnepeljük 
a karácsonyt, tartunk előszilvesztert, 
farsangi bált immár 11 éve. Ezentúl 
anyák napi megemlékezést is szer-
vezünk, ahol a kerek évfordulójukat 
ünneplő születésnaposokat is kö-
szöntjük, azokat, akik az adott eszten-
dőben 70, 75, 80 évesek - számol be a 
tervekről Nagyné Gyöngyi néni, aki a 
tagok képviseletében adott tájékoz-
tatást. – Újdonság az is, hogy meg-
egyeztünk az Alapszolgáltatási Köz-
pont vezetőjével: nyaranta, amikor a 
Művelődési Ház zárva tart, az Idősek 
Klubjának gyönyörű kertjében tart-
hatjuk az összejöveteleinket. S hogy 
mit jelent nekünk a klub? Sok közöt-
tünk a magányos: özvegy vagy elvált 
idős ember. Volt olyan klubtársunk az 
elmúlt években, aki térdig befáslizott 

Napos oldal Nyugdíjas Klub 

értékelő
lábbal, hetven évesen, életében elő-
ször járt a Balatonnál. Ez a klub havi 
két alkalommal változatos programo-
kat, társasági életet kínál. Lehet ki-
rándulásokra jelentkezni, énekkarra 

járni, idegen nyelvi ismereteket - el-
sősorban németet - felfrissíteni, ját-
szani vagy akár csak beszélgetni. Az 
összejöveteleinken népszerűsítjük 
a városi rendezvényeket, látogatjuk 

a kiállításokat, előadásokat, koncer-
teket. A közlekedést ügyesen szer-
vezett közös fuvarral oldjuk meg. A 
klubdélutánokon mindig felköszönt-
jük a név-, illetve születésnaposokat, 
akik a közös uzsonna mellé házi süte-
ményt vagy koccintásra szolgáló italt 
hoznak. Kialakítottuk és tartjuk a kap-
csolatot vagy tíz nyugdíjas klubbal a 
régióból, de a testvérváro  sokból is. 
Akár résztvevőként, fellépőként, akár 
csak nézőként megyünk el a rendez-
vényeikre, minden alkalommal nagy 
élmény a látogatás, s annak is örü-
lünk, ha ők jönnek hozzánk. Most 
a farsangi bálra készülünk. Február 
második péntekén tartjuk a rendez-
vényt, ahova idén csak kalapban le-
het belépni - tudtuk meg a klub ala-
pítójától.                                         V. P. K.

Magasra tette a mércét a gödi csalá-
di, keresztény, hagyományőrző isko-
la– és a pontosság kedvéért kiválóra 
minősített alapfokú művészetoktatási 
intézmény zenetanári közössége, ami-
kor útjára indította a pedagógusi kon-
certek között a mesekoncerteket. Már 
az első alkalommal is teltház volt – ak-
kor még a katolikus közösségi házban, 
azóta pedig mondhatni: függővé vál-
tak a gyerekek, szülők, nagyszülők, 
akik akkor,- vagy azóta- részesülhet-
tek az élményben. Nem véletlen, hogy 
a zenetanárokat szívesen látják a kör-
nyező óvodákban is, sőt, mivel a mese 
kortalan, sikert arattak tisztán felnőtt 
közönség előtt is. S mitől élmény? 
 A pedagógusok 3-4 héten át is-
merkednek a mesével, akár kettővel 
is alkalmanként. Mindig van egy nép-
mese, s ha a koncert egy órájába bele-
fér, rendszerint egy Lázár Ervin mese 

mesekoncertek a búzaszemben
is megelevenedik. Az ismerkedés so-
rán mindenki belegyúrja a saját ötle-
tét az előadásba, a zenei betétek las-
san helyükre kerülnek a történetben. 
Hála a bőséges hangszerkínálatnak, 
külön hangszínen szólal meg az elő-
adás során minden jelenség: fuvolán 
a hajnal, gitáron a királylány, kecske-
dudán a farkas, a sárkány, az ördög, 
hegedül az erdő, zongorázik a patak, 
s mivel minden mese, könnyen elő-
fordulhat, hogy a klasszikus hangsze-
rek népzenében, a népzenei hangsze-
rek könnyűzenében szólalnak meg, a 

parasztasszony pedig német nyelven 
énekelve szidja mihaszna urát. A kö-
zönség pedig feszülten figyel, egyet-
len morzsányi poénról sem akar le-
maradni - mert az is akad, bőven, és 
mindig gazdagabb lesz mindenki egy 
dallal, mert jó szokás szerint a mese 
„slágerét” megtanítják az előadás vé-
gén a vendégeknek. Így dupla az aján-
dék, amit haza lehet vinni – egy él-
mény, ami összetart, ami ösztönöz, 
feltölt, és egy dal, ami biztosan egy 
életre bennünk cseng tovább.                                     

V. Pálfai Kinga
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KAStéLy ÓVoDA
DÍJAZOTT: 

Véghné Tóth Andrea
Vidám, nyitott, sokolda-
lú pedagógus. Gyerme-
kei mellett óvodásainkat 
is neveli, oszlopos tag-
ja a gödi Gaude Kórusnak, 
a nyári gyerektáborok-
nak, szakköröknek. And-
rea barátja a gyerekeknek, 
a hangjegyeknek, a termé-
szetnek és nekünk is!

HELYEZETTEK:
Major Jánosné

A kicsik iránti szeretet és a 
róluk való gondoskodása 
neveltetéséből is adódik. 
Felkarolja az elesett, vissza-
húzódó, önbizalomhiányos 
gyerekeket, mellette biz-
tonságban-nyugalomban 
telnek az óvis napok.

Stetina Mónika
Mónika közvetlen, nyitott 
egyéniség. Szakmailag jól 
felkészült, segítőkész és tü-

az év pedagógusa díj 
2010-ben

relmes óvónéni. A nevelői 
közösség formálásában is 
aktív részt vállal. Minden-
fajta újítás iránt fogékony.
                                                                                                                                                      

HuzELLA tiVADAR 
áLtALáNoS iSKoLA 

(felső tagozat):
DÍJAZOTT: 

Nagy Leventéné
Kedves, humoros, segítő-
kész egyéniségét mindenki 
szereti.  Példamutató mun-
káját mi sem tükrözi job-
ban, mint az, hogy amikor 
gyesen volt, akkor is figye-
lemmel kísérte az iskola 
életét, és a háttérből min-
denben segítette annak 
munkáját.
 Kollégái, szülők és diá-
kok egyaránt mindig és min-
denben számíthatnak rá.

HELYEZETTEK: 
Gács Zsuzsanna  

Szenvedélye a matemati-
ka MEGTANÍTÁSA.  Újabb és 

Véghné Tóth Andrea

Major Jánosné

Stetina Mónika

Nagy Leventéné

Gács Zsuzsanna  

Szekeres Józsefné 

Negyedik alkalommal adták át a Magyar Kultúra Napja al-
kalmából a város oktatási és közművelődési intézményei-
ben hivatásukat betöltők számára a kitüntető címeket. Az 
általános iskolákban kétévente az alsó illetve felső tago-
zaton tanítók és a két önkormányzati óvodában dolgozók 
közül is váltva, a pedagógusi gárda javaslatot a díjazottak-
ra. Az idei kitüntetettek neve alatt a kollégák, azaz a díjat 
odaítélő tantestületek véleményezését olvashatják.

újabb, a gyerekek hétköz-
napi tapasztalatait is fel-
használó, MEGVILÁGOSÍTÓ 
magyarázatokat talál ki.
 Szívvel-lélekkel, nagy 
kitartással, lelkesedéssel 
egyengeti a tehetséges 
gyerekek útját, matemati-
kai fejlődését. A matema-
tikaversenyek állandó szer-
vezője.

Szekeres Józsefné 
Küldetésének érzi a ma-
gyar kultúra tanítását, ter-
jesztését. Emellett fárad-
hatatlanul szervez: iskolai 
versenyeket, kiállításokat, 
múzeumlátogatást, szak-
kört, kirándulást a gyere-
keknek.
 Kifogyhatatlanok az öt-
letei kulturális ismeretük, 
műveltségük gyarapításá-
hoz, ez osztályfőnöki mun-
kájának is fontos része. 

NéMEtH LáSzLÓ 
áLtALáNoS iSKoLA

 éS AMi 
(alsó tagozat):

DÍJAZOTT: 
Sövér Ferencné

Oktató-, nevelő- és mun-
kaközösség-vezetői mun-
kája kimagasló. Az új ta-
nítási módszerek iránt 
érdeklődik, tanóráin ered-
ményesen alkalmazza azo-
kat. Tanítványai megyei és 
országos versenyeken jó 
eredményt érnek el. Mun-
kabírása és optimista szem-
lélete dicséretet érdemel.

HELYEZETTEK:
Dánielné 

Smigróczki Julianna
Emberi magatartása és 
szakmai tudása példaérté-
kű. Pedagógiai tapaszta-
latait nemcsak kollégáival 
osztja meg, hanem az in-
tézményünkben gyakorla-
tot teljesítő főiskolai hall-
gatókkal is. Legnagyobb 
erénye, hogy a legnehe-
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f e b r u á r - m á r c i u s i  p r o g r a m o k
február 10. csütörtök
17.30 óra Új Horizont Irodalmi Klub vendége: 
Dr. Reisinger János irodalomtörténész. 
Előadásának címe: Magyar költők jövendölései. 
A belépés díjtalan.
február 11. péntek
13.00 óra Napos Oldal nyugdíjas klub 
Farsangi összejövetele
18.00 óra Farkas Viktor és Kövesdi Tímea fotókiállításá-
nak megnyitója „Creatio Formativa” címmel.
február 12. szombat
18.00 óra JAZZ klub: 
Binder Károly – Borbély Mihály duó koncertje.
A belépő: 500 Ft/fő
február 14. hétfő
13-15 óra Mozgáskorlátozottak klubja összejövetele
február 19. szombat
17.00 óra „Életfa” ismeretterjesztő előadássorozat
Molnár V. József – néplélekrajz-kutató 
„FényKrisztus” című előadása. 
A belépés díjtalan.
február 27. vasárnap
10.00 óra Családi Kézműves Játszóház. 
Gipsz maszk festése és díszítése. 
A belépő: 400 Ft 
március 2. szerda
14-18 óra Véradás
március 4. péntek 
17.30 Felvidékiek körének vendége: Farkas Márton tanár
Előadása címe: Erdélyből jöttem
Belépés díjtalan.
18 óra Filmklub: Benjamin Button különös élete 
(David Fincher)
Március 5. szombat
9-13 óra Babaruha Börze
9-12 óra Homeopátiás Klub
Március 11. péntek
13 óra Napos Oldal nyugdíjas klub összejövetele

aDy KlUB
február 12. szombat
10.00 óra Családi Kézműves Játszóház. Gipsz maszk fes-
tése és díszítése. 
A belépő: 400 Ft
február 17. csütörtök
13 óra Napos Oldal nyugdíjas klub összejövetele
február 19. szombat
14.30 óra Cukorbetegek klubja
17.00 óra Retro Ady klub összejövetele
19.00 óra Bakelit filmklub
március 8. kedd
13-17 óra Véradás
március 12. szombat
10-12 óra Családi kézműves játszóház
Tavaszi készülődés
Belépő: 400 Ft
18 óra JAZZ klub: Triton együttes koncertje
Belépő: 500 Ft

Sövér Ferencné

Dánielné Smigróczki Julianna

Király Krisztina

Árkosy Viktorné 
Kovács Mónika  

Czinóber Klára 

zebb pillanatokban is van 
biztató szava, előremutató 
gondolata.

Király Krisztina
Mindig lehet rá számítani, 
nemcsak az oktató-nevelő 
munkában, hanem az isko-
lai, városi rendezvényeken 
is. Fogékony az új módsze-

rek iránt, rendszeresen to-
vábbképzi magát. Munka-
társai, diákjai és azok szülei 
szeretik, tisztelik őt kedves-
sége és segítőkészsége mi-
att. Jelentős szerepe van a 
tantestület pozitív szemlé-
letének kialakításában is.

A Művészetért 
és Kultúráért Díj

GÖDi 
VáRoSi KÖNyVtáR:

DÍJAZOTT: 
Árkosy Viktorné 
Kovács Mónika  

Elsősorban gyarapítással 
és a könyvek katalogizálá-
sával foglalkozik a városi 
könyvtárban. Neki köszön-
hetik az olvasók a gyorsan 
beszerzett és feldolgozott 
újdonságokat. 
Példaértékű a szorgalma, a 
munkabírása és az a szak-
mai alázat, amellyel ellátja 
feladatait. 
Kollégái és az olvasók egy-
aránt számíthatnak rá.

HELYEZETTEK: 
Hajtó Ilona 

Gyermekkönyvtáros, 1998 
óta dolgozik a könyvtár-
ban. Jól ismerik őt nem-
csak a gyerekek, de az 
Ady Fiókkönyvtár olvasói 
is, hiszen ott is kölcsön-
zött sok éven át. Munká-
ját megbízhatóan, oda-
adóan, empátiával végzi. A 
"gyerekkönyvtárosok gyön-
gye" - ez nem túlzó megál-
lapítás az ő esetében.

Czinóber Klára
A József Attila Művelő-
dési Ház munkatársa. A 
RÖCÖGŐ néptánccsoport 
alapítója és vezetője. A kul-
turális értékek, a néptánc 
és népdal népszerűsítése, 
oktatása révén a magyar 
kultúra, a hagyományápo-
lás terén végez kiemelkedő 
munkát.

József Attila Művelődési Ház
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Az év első ünnepi időszaka a vízke-
reszttől hamvazószerdáig tartó far-
sang. A hamar sötétedő, borongós 
téli estek legjobb unaloműzője volt 
a báli szezon. Az internet és a televí-
zió világa előtt még tudták az embe-
rek, mivel kerüljék el a téli depresz-
sziót. A hagyomány szerint ekkor 
tartották a lakodalmakat. Ez az idő-
szak a tél temetése, az evészet-ivá-
szat, tánc, bujálkodás ideje volt, s az 
egyház tiltotta is az ördögi maskarák, 

jeles napok 
farsangi kedvcsináló
alakoskodó figurák megjelenése mi-
att. Ezért - szemben a többi európai 
néppel - alig-alig maradt fenn ma-
gyar farsangi szokás: ilyen a busójá-
rás, a mohai tikverés, illetve szatmá-
ri legények szokása volt a fonókban 
ló-, szamár- vagy gólyamaskarába 
bújva érkezni. Egységesen jellem-
ző volt a zárt körtánc, a körbe gyúj-
tott tűz, mindez a rontó szellemek, az 
ördög távoltartására. A farsang far-
ka, utolsó négy napja volt a legzajo-
sabb, „legzabálósabb” időszak, hogy 
aztán hamvazószerdával az emberek 

MEGHÍVÓ
A Mozgáskorlátozottakat 

Pártolók Klubjának 
Gödi Szervezete

farsangi 
jótékonysági bált 

szervez
2011. február 26-án 
14 és 21 óra között

a József Attila Művelődési Házban.

A vacsorát is tartalmazó 
támogatói belépőjegy ára 

2000 ft.

Érdeklődni, jelentkezni:
Lukácsnénál 

a 06 20 564 2793-as, 
és Nagy Miklósnénál 
a 06 20 542 5316-os
 telefonszámon lehet.

átforduljanak a húsvétváró böjttel a 
csendesebb időszakba. Idén hosszú-
ra nyúlik a farsangi időszak: Március 
9-e lesz hamvazószerda, s csak április 
24-én ünnepeljük Krisztus feltámadá-
sát. Farsang idején Gödön is számos 
bált rendeznek. A legtöbb rendez-
vény évente megismétlődik egy-egy 
klub szervezésében, de a lakosság, az 
intézmények számának növekedésé-
vel mindig akad új kezdeményezés is. 
A szerkesztőségünkbe érkezett meg-
hívók alapján ki-ki választhat tetszése 
szerint a mulatságok közül.         V. P.K.
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Könyvtári Bütyköldék
2011. március 4-én pénteken 
az Ady Fiókkönyvtárban (2132 Göd, Kál-
mán u. 13.) 13 és 17 óra között filigrá-
nokat (függődíszeket) készítünk papír-
vágással.
 
2011. március 25-én pénteken 
a Katica Gyermekkönyvtárban (2131 
Göd, Pesti út 72.) 13 és 17 óra között 
hÚsvéti asztaldÍszeket készítünk.
 
Mindkét helyszínen 15 órától mese-
filmeket vetítünk, szeretettel várunk 
mindenkit!

a retro ady klub és a bakelit filmklub
közös programja

2011. február 19-én, szombaton 17 órától
válogatás gallé miklós régi fényképeiből, 

majd az egykori barátok tisztelgő emlékezése 
és vetítés a gödi Reisenbüchler Sándor 

Kossuth-díjas filmrendező animációs műveiből 
(Menyhárt László, Gallé Gábor).

19 órától:
reklámfilmek a hatvanas-hetvenes évekből.

(Piros Gergely, zene: dj. Nándesz)

Info: G.G.(30/370 2491) és  P.G.(70/231 9049)
ady klub 2132 Göd, Kálmán u.13. 

www.godimuvhaz.hu    info@godimuvhaz.hu

Hagyományos bemutatkozó napunk-
ra várjuk leendő óvodásainkat szü-
leikkel, illetve mindazokat, akik óvo-
dánk iránt érdeklődnek. 

találkozunk: 
2011. március 19-én szombat
9 – 12 óráig a Béke úti épületben 
(Béke út 3.)
10.30 – 12 óráig a Jávorka úti épület-
ben (Jávorka út 12.)

Minden kedves érdeklődőt, felnőttet 
és gyereket nagy szeretettel várunk!

„A gödi Kastély óvi bemutatkozik” 
Lehetőség lesz megismerkedni 
óvodánk

• pedagógusaival, dajkáival
• nevelési céljaival
• oktató-nevelő munkájával
• épületével, udvarával
• csoportjaink helyiségeivel
• hagyományaival
• újdonságaival

A délelőtt folyamán a gyerekek játsz-
hatnak az óvodában és szüleik fel-
ügyeletével az udvarokon is.

Karaszek Ernőné
Óvodavezető

Február 6-án folytatódik a Pest megyei I/A bajnokság a 6. 
fordulóval, csapatunk ekkor Pátyra utazik. A tavaly év végi 
ünnepeket megelőző, hagyományos sakkversenyek után 
a január sem telt eseménytelenül. Január 2-án Nagykátán 
rendeztek hat kategóriában sakkversenyt gyerekeknek és 
a kísérőknek is 167 résztvevővel. Január 15 – 16-a között 
pedig Dunakeszin rendezték meg a Pest Megyei Bajnoksá-
got. A FIDE-versenyen a Gödi SE képviseletében 6 játéko-
sunk vett részt. Guzsik István 3,5 pontot, Cselóczki Gábor, 
Dávid Béla és Antal György Bálint 3, Kónya Károly és Suput 
Zsolt 2,5 pontot szerzett.
 A továbbiakban is minden hétfőn 18.45-20.30 között 
tartjuk a sakkedzéseket a József Attila Művelődési Ház-
ban, ahova minden érdeklődőt várunk. Örömteli hír, hogy 
10 gyerek jár péntekenként 16.00-18.00 között a gyerek-
foglalkozásokra, melyeket az alsógödi Huzella Tivadar Ál-
talános Iskola ebédlőjében Antal György Bálint tart. Két fi-
út már le is igazoltunk a csapatba.
 Pest megye valamint a Gödi SE sakkszakosztály ren-
dezvényeiről és versenyeredményekről a www.sakkbill.
fw.hu oldalon részletesen beszámolunk.             Dávid Béla

sakkhírek A Dunakanyar Egészséges 
Gyermekeiért Alapítvány 

közleménye
 

A 2010-ben befolyt 1% SZJA-ból 
(510 650 ft) 

a kuratórium döntése alapján támogatást kaptak:

GDSE Tánc és a Röplabda Szakosztály, terembérlet: 
150 000 ft

Kincsem Óvoda, benzines hómaró: 
120 000 ft 

Huzella Tivadar Általános Iskola, sportszerek:
70 000 ft

Mozdulj SE Ülőröplabda, nevezési díj: 
30 000 ft

Egyéb: könyvelői díj, számlavezetés, tartalék: 
130 000 ft

Szívből köszönjük minden kedves felajánlónak, 
és kérjük, hogy 2011-ben is támogassa alapítványunkat!

adószám: 18710357-1-13
Tisztelettel: Érdi-Krausz Zsuzsa kuratóriumi elnök
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A 2009 márciusában alakult GDSE a 
kezdeti 45 fős tagságról, rohamos fej-
lődéssel, közel 400 fős klubbá nőtte 
magát. A kínálat terén a vízilabdához 
csakhamar csatlakozott a tánc, a röp-
labda és az atlétika, december elején 
pedig az úszó- és szinkronúszó vala-
mint a ju-jitsu. Az egyesület elsősor-
ban az utánpótlásra és a szabadidő-
sportra helyezi a hangsúlyt.
 A Horváth Ákos irányította vízi-
labdások a Faragó Tamás olimpiai 
bajnok vezette műhely, míg a tánco-
sok – tanáruk Dézsi Yvett és Harkai 
Anett – a táncművészeti oktatási in-
tézményekben találhatnak kifutást. A 
röplabdások – Tar Bertalan és Oláh-
né Szűcs Katalin az edző – a tömeg-
sport-események, strandröplabda-
mérkőzések mellett a gyermekek 
Pest megyei Bajnokságában kapnak 
lehetőséget.

szinkronúszással és ju-jitsu-val bővül 
az új elnök irányította gödi diák-sportegyesület

 A GDSE-nek néhány hónapja új 
elnöke van Lukács Gábor személyé-
ben, aki a dunakeszi röplabdasport-
ban szerzett vezetői tapasztalatot. - 
A 2009-es gödi Juniális alkalmával, a 
strandröplabda szervezésével, a Kék 
Duna Hotel területén létesített pálya 
építésekor kerültem a gödiekkel szo-
rosabb kapcsolatba. A diáksport-egye-
sület ősszel kért fel a klub vezetésére. 
Fő célunk a regionális sport népszerű-
sítése, a gödi sportegyesületekkel való 
összefogás, a társadalmi szerepvállalás, 
ezért jótékonysági rendezvényeket is 
szervezünk. Széles utánpótlás-bázisra 
törekszünk, de az élsport lehetőségét 
is szeretnénk a gyerekek számára meg-
mutatni – mondta az új elnök.

 Kobolák Gabriella lett az úszó- és 
szinkronúszó szakosztály vezetője, aki 
egyben a Magyar Szinkronúszó Szö-
vetség Versenybíró Bizottságának el-
nöke, nemzetközi G-bíró. Munkáját 
három edző segíti. A vizes foglalko-
zások mellett szárazföldi edzésekre is 
szükségük lesz. - Ez az olimpiai sport-
ág 15 esztendeje van jelen Magyar-
országon. 2006-ban és ’10-ben ren-
deztünk vizes Európa-bajnokságot, a 
tavalyi budapesti az év versenye volt. 
Egyre népszerűbb sportág, jellemző-
je az úszás és a balett ötvözete, túl-

nyújtások és túlfeszítések nélkül. Több 
mint 20 hazai klub között leszünk je-
len. Célunk az utánpótlás-képzés, a 
Főnix Szinkronúszó SC-nek és a válo-
gatottnak a bázisaként kívánunk mű-
ködni – összegzett a szakember.
 A ju-jitsu-t a 28 éve a japán harc-
művészettel foglalkozó, 8 éve oktató, 

’92-től feketeöves Mayer Csaba irá-
nyítja. Dunakeszi, három éves múltú 
csapatot, mintegy 71 főt hoz az egye-
sületbe. Mint hangsúlyozta, nem küz-
dősportról, hanem harcművészetről 
van szó, melyet tömegsport szinten 
szeretne működtetni a GDSE kereté-
ben. Tagságát nemzetközi viadalon 
érmet szerző sportoló is erősíti.
 A Gödi Diák-Sportegyesület 2011-
től már hat szakosztályában kínál lehe-
tőséget a gödi és a környező települé-
seken élő gyermekek számára.

Vasvári Ferenc
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Lukács Gábor, Mayer Csaba, Kobolák Gabriella
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Januárban kilencedik évad-
ját kezdte a Wagner Lász-
ló szervezte Belépés Csalá-
dostul programsorozat. Az 
esztendő első eseménye a 
Kosárlabdázás napja volt a 
Huzella Tornacsarnokban.
 A mérkőzések alkalmá-
val családi és felnőtt kategó-
riában pattogott a labda. A 
büntető- és 3 pontos dobá-
sok alkalmával ügyességü-
ket mérhették össze a jelen-
lévők. A családi kategóriát a 

Szaszák Dénes sportolói pályafutása anno a Gödi SE-ből 
indult. Utánpótlás-sportolóként itt tanulta a kajakozás 
mesterfogásait. Nem hasztalanul: világkupa-győzelemig, 
Európa-bajnoki címig jutott, sikereit Sinkó Laszlónak és 
Babella Lászlónak köszönheti.
 Majd – kitérőként – belekóstolt az alpinizmusba. Egy 
esztendővel ezelőtt pedig Szingapúrban utánpótlás edzői 
megbízást kapott. Szeniorként is versenyre kelt: a közel-
múltban kajakmaratont nyert.
 A Szingapúr Maratonon 28 kategóriában 680 sportoló 
ült hajóba. A verseny helyszíne megegyezik az idén októ-
berben rendezendő, 19. Maraton Kajak-kenu Világbajnok-
ságéval. Dénes – a ’99-es maraton kontinensbajnoka – a 
szeniorok mezőnyében 31 kilométer teljesítése után első-
ként ért célba. A futam után elmondta, igazi kihívás volt 
számára a verseny az erős hullámzás és fodrozódó víz va-
lamint a nyirkos időjárás miatt.

kosárlabdával kezdődött az esztendő
GSE kosarasainak szakosz-
tályvezetőjével felálló Dé-
vényi család nyerte. A bírói 
tisztet a klub korábbi játé-
kosa, Polik György látta el.
- Hangulatos mérkőzések 
zajlottak, mindenki sport-
szerű volt. Köszönet a részt-
vevőknek, Halmai Gábor-
nak és Dévényi Tamásnak a 
terem biztosításáért, Polik 
Gyurinak a játékvezetői te-
vékenységért – mondta a 
főszervező.

Eredmények:
Családi kategória (4 csapat): 
I. Dévényi család, II. Gyenes 
és Schütz család, III. Vadon 
család.
Felnőtt kategória (7 csapat): 
I. Ötlabda, II. Váci Piar, III. 
Mikesy család.
Büntető dobás, gyermekek: I. 
Egri Réka, nők: I. Horváth Lu-
ca, férfiak: Horváth Csongor.
3 pontos dobás, gyermekek: 
I. Mármarosi Bence, nők: I. 
Horváth Luca, férfiak: I. Tö-
rök Zsolt.

Következő rendezvények: 
február 12-én családi foci, 
váltó- és ügyességi verseny 
a Balázsovits Sportcsarnok-
ban; március 19-én gyalo-
gos teljesítménytúra.      V.F.

a gödi európa-bajnok kajakos útja 
– az alpinizmuson át a szingapúri maraton-győzelemig

 Dénes az aktív kajakozás után is sportolt, belekóstolt 
a hegymászásba. Néhány európai hegy meghódítása után 
2003-ban László Csabával – a gödi Kajak-kenu Senior Klub 
tagjával – megmászott két 6000 méter feletti csúcsot, a 
Parinacotat és a Sajamat az Andokban, Bolíviában. Alpi-
nista tapasztalatait Olaszországban hasznosította: a ve-
szélyes, út melletti sziklák rögzítésén, karbantartásán dol-
gozott. Legújabban pedig a szingapúri fiatalok kajakos 
oktatása terén ér el sikereket.                                            V. F.

B
E

L
é

P
é

S
 C

S
A

L
á

D
o

S
t

u
L

K
A

JA
K



sport

Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.comGÖDI KÖRKÉP18

K
é

z
iL

A
B

D
A

Hagyományként, az esztendő elején, 
20 olimpiai sportág legjobb utánpót-
láskorú sportolóit díjazzák előző évi 
eredményeik alapján, a Héraklész Gála 
alkalmával. Olyan ez, mint az „év spor-
tolója” választás; de középpontban ez-
úttal a fiatalok vannak. A díjakat a hazai 
sportvezetés prominensei adják át.
 Gödi vonatkozásban, tavaly, a Du-
na-parti városban lakó, cselgáncsozó 
Gorjanácz Zsoltot szólították színpad-
ra. Az idei díjátadó alkalmával, a 2010-
es moszkvai ifjúsági kajak-kenu Eu-
rópa-bajnokságon résztvevő magyar 

Magyar Kupa-mérkőzésen a nyolc 
közé jutásért kezdte az évet a Gö-
di SE felnőtt női kézilabdacsapata a 
„Balázsovitsban”. Vendégük a Bajno-
kok Ligáját is megjárt DVSC-Korvex 
volt. Bár a gödiek a 16 legjobb hazai 
csapat között játszottak, fiatalokkal 
felálló együttesünk a debrecenieket 
nem tudta megszorítani.
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válogatott legjobbja, a háromszoros 
kontinens-első Hagymási Anita és mes-
tere, Makrai Csaba kapott elismerést. A 
Gödi SE kajakosa a Farkasdi Ramóna if-
júsági olimpiai bajnokkal alkotott ket-
tős tagjaként érte el azt a sikert, mellyel 
a legjobb női, „2-4 fős csapat” kategóri-
át nyerte. A duó az ifi Eb-n 500 és 1000 
méteren egyaránt aranyéremmel zárt. 
A díjat Gyulay Zsolt olimpiai bajnok, a 
Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke és 
Bárány Mariann, a Héraklész Program 
munkatársa adta át. A programban az 
öttusa is szerepel, a Gödi Körkép ko-

rábbi számában – városunk lakójaként 
– bemutatott Szabó Lajos öttusa-elnök 
a legjobb pentatlonistákat díjazta.
 Az állami Héraklész, utánpótlás-
menedzselő programban mintegy 
1800 fiatal kap támogatást. A tehetsé-
gek 2010-ben, 20 sportágban, világ- és 
Európa-bajnokságokon, valamint az if-
júsági olimpián, összesen 309 alkalom-
mal, az egy-nyolc hely valamelyikét 
szerezték meg. Az összesítéshez né-
hány éremmel a Hagymási-testvérek, 
Anita és Réka is hozzájárult.

Vasvári Ferenc 

a gödi kézilabdázók 
a legjobb 16 magyar csapat között 

 – A 16 csapatból 11 NB I-es, 4 NB 
I/B-s, egyedül mi játszunk az NB II-ben. 
Ez egy igen elit társaság, a hazai leg-
jobbak, nagy dolog velük versenyezni. 
A GSE két NB I/B-s gárdát vert ki, Ma-
gyarország második legjobbjától pe-
dig nem szégyen kikapni. A mi csapa-
tunk sok fiatalból áll, a lányok szépen 
küzdöttek – értékelte a csapat teljesít-
ményét Tősér Tibor edző.
 – Korábban rendszeresen jártam 
Gödre a Vasas edzőjeként. Mindig 
örömmel jövök ide. Különösen boldog 
vagyok, hogy ezúttal Németh András-
sal is válthattam néhány szót. A csar-
nokkal elégedett vagyok, kiváló a pá-
lya. Igaz, osztálykülönbség van a két 
gárda között, de egy nagyon jó mér-
kőzésnek lehettünk részesei –mondta 
Köstner Vilmos, a vendégek trénere.
 - Az osztálykülönbség meglátszik, 
emellett szép siker a Gödnek, hogy 

idáig eljutott. Sok tehetséges fiatal 
van a csapatban, akik ezen a szinten 
hosszú évekig játszhatnak még – fűzte 
hozzá Németh András, a váciak edző-
je, a magyar válogatott korábbi kapi-
tánya.
 Kézilabdában már nincs őszi és té-
li forduló, a bajnokságot az egész esz-
tendő tekintetében értékelik. 
 – NB II-ben jelenleg a hatodik he-
lyen állunk. Február 12-én lesz a kö-
vetkező mérkőzésünk, hazai pályán 
a Dorog ellen. Négy fordulónk van 
még hátra. Kialakul az első és a máso-
dik ötös csoport, azt követi a rájátszás 
nyolc mérkőzéssel. Az egész sorozat 
május végén zárul. A rájátszásig min-
den meccset hoznunk kell, ha az első 
ötben szeretnénk végezni. Még akár 
dobogósok is lehetünk, ezen dolgo-
zunk – folytatta a gödiek szakvezetője.

Vasvári Ferenc 

hagymási anitát a héraklész gálán 
az ország legjobbjai közt díjazták
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Végre, sóhajtottunk fel mint szervezők e napon. Ugyanis 
három évvel ezelőtt láttunk utoljára havat a Balázsovits 
János Labdarúgó Hó Kupán – melyett 2010-ben – 24. al-
kalommal rendeztünk meg. Minden összejött: hó, napsü-
tés és közel  160 lelkes játékos.  Négy profi  játékvezető 
vezényletével a küzdelmes, helyenként  szemet gyönyör-
ködtető technikai megoldásokkal teletűzdelt  mérkőzé-
seket kora délutánig élvezhettük. Ebben az évben is be-
bizonyosodott, van értelme tovább csinálni. Külön öröm 
számunkra, hogy sok 15-16 év körüli fiatal alakított csa-
patot és állt be a küzdők sorába.
 A döntő utolsó percében rúgott góllal lett első  a 
Wilker csapata, a második helyezett az évek óta jól teljesí-
tő Don Papa lett. Szponzoruknak köszönhetően erejüket a 
pacalos pizzák bevitelével alapozták meg. Harmadik hely-
re került a Leverpool lelkes csapata. Külön gratulálunk a 
GÖDI SE ificsapatának az elért negyedik helyért.
 A díjakat, mint minden esztendőben, az emléktorna 
létrehozója, ifj. Balázsovits János adta át. A kiváló ételért 
köszönet a Katlan Bowling étteremnek.
„Csapattársadért küzdj, ne önmagadért, és meglesz a győ-
zelem”

Őrültek napja . . .  2010. december 30.

Futballozni vágyó kicsik és nagyok! Várja hívásotok Pató 
Gábor utánpótlás vezető 06/20-49-2848

Mohai Gábor  szakosztályvezető
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Futsal-tornára került sor a 
felső-gödi Balázsovits Já-
nos Sportcsarnokban janu-
ár közepén. A teremderbin 
összesen 17 együttes mér-

teremderbit rendeztek 
a balázsovitsban 
– februártól bajnokság indul
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monori Barátok együtte-
se végzett. A gólkirályi cí-
met Simon Zsolt a Bará-
tok csapatából, a legjobb 
mezőnyjátékosét a kamio-
nos Páj Gergő nyerte, míg 
a legjobb kapusnak járót a 
Spieler FC-s Gál József ér-
demelte. A gödiek három 
formációval álltak helyt, 
a legjobb helyen a tízben 

kőzött, a gödiek ellenében 
jöttek játékosok többek 
közt Vácról, Budapestről, 
Csömörről és Monorról. 
 A kétnapos torna a du-
nakeszi illetőségű Spieler 
FC győzelmével ért véget. 
Második a csömöri Kami-
onkupa.hu együttese, har-
madik a váci White Horse 
lett, negyedik helyen a 

végző Asterix zárt. A torna 
legsportszerűbb játékosa a 
szintén gödi Váczai József 
volt.
 – Február elejétől – ked-
di, szerdai és pénteki na-
pokon – a Balázsovitsban 
futsal-bajnokságra kerül sor. 
A 10 csapatos sorozat, a rá-
játszással 13 fordulós lesz, a 
finálét május végén rendez-
zük – mondta előzetesen 
Wagner Bálint szervező.                                 

V. F.

Lugosi tamás, a 2010-es év egyik legjobb magyar profi golfosa a nagyobb labdát is jól bűvöli
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betontermékek: 
15-ös zsalukő: 213 Ft/db
20-as zsalukő: 228 Ft//db
25-ös zsalukő: 262 Ft//db
30-as zsalukő: 274 Ft//db
40-es zsalukő: 358 Ft//db

60/19-es béléstest: 201 Ft//db
Raklap díj: 1 900 Ft/db, raklap használati díj: 200 Ft//db
Az árak áfás, 10 raklap felett Dunakeszi és 25 km-es vonzás-
körzetében leszállított, ledaruzott forintban értendő árak!

betongerendák: 
E7-24: 4.108 Ft//db
E7-30: 5.042 Ft//db
E7-36: 5.981 Ft//db
E7-42: 6.902 Ft/db
E7-48: 7.842 Ft/db
E7-54: 8.818 Ft/db
E7-60: 9.770 Ft/db
E7-66: 10.697 Ft/db

Az árak áfás, komplett födém esetén Dunakeszi és 25 km-es 
vonzáskörzetében leszállított, feldaruzott (ha technikailag 
megoldható) forintban értendő árak!

VAsAnyAgok:
bordás betonacél 6fm/szál: 
6-os: 342 Ft/szál
8-as: 583 Ft/szál
10-es: 856 Ft/szál
12-es: 1.250 Ft/szál

hegesztett háló 5mx2,15m/tábla:
4-es: 3.723 Ft/tábla
5-ös: 5.937 Ft/tábla
6-os: 8.122 Ft/tábla
8-as: 14.749 Ft/tábla

zártszelvény 6fm /szál: 
40x20x2mm: 2.708 Ft/szál
40x40x2mm: 3.674 Ft/szál

Wienerberger porotherm 
falazóelemek:
PtH 44 HS: 356 Ft/db 50 db/#
PtH 38 N+F: 265 Ft/db 60 db/#
PtH 30 N+F: 224 Ft/db 80 db/#
PtH 25 N+F: 423 Ft/db 60 db/#

PtH 10/50 N+F: 209 Ft/db 100 db/#
Raklap díj: 1.875 Ft/db., raklap használati díj: 375 Ft/db
Az árak áfás, 12 raklap felett Dunakeszi és 25 km-es vonzás-
körzetében leszállított, ledaruzott forintban értendő árak!

pth nyÍlásáthidalók:
10 cm széles: 1.277 Ft/fm
12 cm széles: 1.532 Ft/fm

ytong falazóelemek:
60x20x37,5: 1.122 Ft/db
60x20x37,5 NF: 1.127 Ft/db
60x20x30: 862 Ft/db
60x20x30 NF: 888 Ft/db
60x20x25: 727 Ft/db
60x20x25NF: 746 Ft/db
60x20x10: 355 Ft/db
60x20x10NF: 380 Ft/db

Raklap díj: 750 Ft/db, raklap használati díj: 500 Ft/db
Az árak áfás, 12 raklap felett Dunakeszi és 25 km-es vonzás-
körzetében leszállított, ledaruzott forintban értendő árak!

silka falazóelemek: 
HM 200 NF+GT: 413 Ft/db
HM 250 NF+GT: 428-/db
HM 300 NF+GT: 556 Ft/db
HML 100 NF: 181 Ft/db
HML 150 NF+GT:  268 Ft/db

Raklap díj: 750 Ft/db, raklap használati díj: 500 Ft/db
Az árak áfás, 12 raklap felett Dunakeszi és 25 km-es vonzás-
körzetében leszállított, ledaruzott forintban értendő árak!

áremelés elŐtti 
épÍtŐanyag akció 
2011.  f e b r uá r  28 - i g ! 

fizessen be most kedvező áron építőanyagot, majd 
a szállítást kérje egy későbbi, egyeztetett időpontban!

neUTÓ VÁll. Ker. SZolG. KFT.
telephely: H-2120 Dunakeszi, Rákóczi út 137.     tel.: 27/540-525         tel./Fax: 27/540-526
Mobil: 30/924-3106                 E-mail: neutokft@t-email.hu                      Web: www.neuto.hu 
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austrotherm: 

AT-N100 normál terhelésnek igény-
be vehető polisztirol kemény hab 
hőszigetelő lemez:157 ft/m2/cm 
AT-H80 expandált polisztirol ke-
ményhab homlokzati hőszigetelő 
lemez:125 ft/m2/cm
TOP P extrudált polisztirol lemez: 
342 ft/m2/cm

ursa üveggyapot:

DF 39 Silver 10/5cm (8,75 m2/17,5 m2/
tekercs): 4.799 ft/tekercs
DF 42 Practic 10/5 cm (9,625 m2/ 
19,25 m2/tekercs): 
3.799 ft/tekercs  

rockWool kŐzetgyapot:
 
MuLtiRoCK 
5 cm-es: 399 ft/m2   – 7,2m2/bála 
10 cm-es: 799 ft/m2 –3,6m2/bála

charvát 
bitumenes vízszigetelő 
lemez 10m2/tekercs: 

GV35 4.999 ft/tekercs
GV45 6.399 ft/tekercs 

                    masterplast hŐszigetelŐ rendszer:
isomaster homlokzati poliszti-
rol lap: 113 ft/m2/cm

masterfiX homlokzati polisztirol 
lap ragasztó: 1.186 ft/ 25kg-os zsák

dryvit háló: 
5.175 ft/50m2-es tekercs

lb knauf termékek:
HF-30-as falazó habarcs: 
685 ft/ 40 kg-os zsák

501-es gépi vakolat: 
1.040 ft/ 40 kg-os zsák
 
Bázis csemperagasztó: 
784 /25 kg-os zsák

Új szolgáltatásunk: 
magánutak, parkolók, ipari telepek 
hó eltakarítása és síkosság mente-
sítése! 

kalodás tűzifa 27 999 ft /kaloda! 
2 raklaptól ingyenes házhozszállí-
tás da rus autóval Dunakeszi, Fót, 
Göd területén!

bramac Natura beton alapcserép: 
171 ft/db 10 db/m2

bramac Duna beton alapcserép 
téglavörös: 181 ft/db – 10 db/m2

bramac Római beton alapcserép 
téglavörös: 194 ft/db – 10 db/m2

Leier toscana terra, és téglavörös 
alapcseré: 139 ft/db – 10 db/m2

tondach hornyolt hódfarkú tég-
lavörös ke rá mia alapcserép: 
141 ft/db – 17 db/m2-től

creaton Hortobágy natúr vörös 
kerámia alapcserép: 
120 ft/db –18 db/m2 

neUTÓ VÁll. Ker. SZolG. KFT.
telephely: H-2120 Dunakeszi, Rákóczi út 137.     tel.: 27/540-525         tel./Fax: 27/540-526
Mobil: 30/924-3106                 E-mail: neutokft@t-email.hu                      Web: www.neuto.hu 

a m i T ny ú j T U n K ö n n e K:                           
• tervrajz alapján ingyenes anyagszámítás

• sávalap ásás, pincetömb kiemelés

• konténeres sitt-törmelékszállítás

• sóder, homok, földszállítás

• mixerbeton, betonpumpa leszervezése

• építőanyag szállítás különböző nagyságú 
    darus autókkal

• faanyag impregnálás

• festékkeverés

• gyors, pontos kiszolgálás  

• kártyás fizetés 

1 500 000 ft  bruttó készpénzes vásárlás után 
egy szolgáltatásunkat az alábbiak közül ingyen adunk:
• 4 m3-es konténer szelektíven válogatva, 
   lerakó díjjal együtt 

• 2 óra kisgéppel végzett munka 
   (a kiállási díjat nem tartalmazza)                                                                     

• 1,5 óra nagygéppel végzett munka 
   (a kiállási díjat nem tartalmazza) 

• 1 óra daruzási díj (pl. lakókonténer szállítás stb.)

a fenti árak áfás forintban megadott árak és a 
készlet erejéig érvényesek! nagyobb mennyiség 
esetén kérjen egyedi árat elérhetőségeinken!
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Faanyag védelem, gyalulás, megmunkálás, 
gerendák egyedi méretben is, bitumenes 
zsindelyek, oSB lapok, szigetelő anyagok.

Svéd, német lambéria akciók, 1100Ft/m2 ártól 
a készlet erejéig. tüzifa, biobrikett, német 

brikett, kazánszenek, kalodás tüzifa.

2131, göd pesti út 116. tel.: 0627 345 098

Március 12-én szűrővizsgálat

• hőtérképkészítés infrakaMerával
  ára: 14 990 ft

• arteriográfos érvizsgálat
  ára: 7 500 ft

Bejelentkezés: 06-30/561-0571
a vizsgálatokat szakorvos végzi
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Elcserélném 780m2 
telken lévő 74 m2 alapterületű 

tetőtérbeépitéses, garázsos 
családi házamat nagyobbra, 

értékegyeztetéssel. 
A kert lehet kisebb.

telefon: 06 30 865 8342

Kiss Melinda
fodrász 
műköröm 
fülbelövés 
orrpiercing

2123 Göd, Lenkey u. 23.
Telefon: 06 70 323-1914

hydroprint
SzáMÍtáStECHNiKA

Ezúton is tájékoztatom az ér-
deklődőket, hogy szolgálta-
tásunk technikai okok miatt 

szünetel.
megértésüket köszönöm!

Brumár GyörGy

bŐr és teXtil
ruházat javÍtás,
átALAKÍtáS, MéREtRE KéSzÍtéS

olasz jÚlia
tEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591
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temetkezés
teljeskörű temetkezési szolgáltatás

2131 Göd, Pesti út 29.
telefon: 27/532-175

ügyelet: 06 20 9331-302

• 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
eredetiség vizsgálat

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

Új! Új! 

a P r Ó h i r D e T É S
parkettás vállal hagyományos, szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, 
lakkozást, javítást. 
Tel.: 06 70 505 1177

autófényezéshez és robogó szereléshez keresünk munkatársat 
gödi munkahelyre, 
fizetés megegyezés szerint. 
Tel.: 06 30 9345-198

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

angol tanÍtás! Egyénileg vagy kis csoportban minden korosztály számára 
minden szinten 
Tel.: 27 337-520, 06 20 365-3857

szakképzett gyermekgondozónŐ 
gyermekfelügyeletet vállal 
Tel.: 06 20 946-5350
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TV-k, 
Videók, cd-k, 
hifi tornyok javítása

latorczai istván
Tel.: 06-20-321-4801

tüzifa

Cser, tölgy, bükk,
akác tüzifa hasítva,

leszállítva eladó!

Telefon:
06 20 496 1264

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!

dunakeszin és gödön!
www.enzotrans.hu

enzotrans@t-online.hu

20 éves vállalkozás
Szolid árak-visszatérő ügyfelek 

Költöztetés, bútor-zongoraszállítás, 
csomagolással

Belföldön és külföldön egyaránt

Visszatérő ügyfeleknek  kedvezmény! 
06 27 336-836

06 30 94 95 614
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Januári keresztrejtvényünk megfejtése:
„Göd a Dunakanyar kapujában, egyedüli fekvéssel, 
szemben a csodálatos Pilissel”
Nyerteseink: Vincze Dániel és Oláh Istvánné
A nyereményeket eljuttatjuk Önökhöz! Gratulálunk!
Februári keresztrejtvény feladványunk megoldását, 
kérjük, nyílt levelező lapon juttassa el szerkesztősé-
günk címére: 2132 Göd, Pf.: 72!
Nyereményeink: Egy-egy 2 000Ft-os ajándékutalvány, 
amelyet az Inczeffy Patika ajánlott fel.
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programok-akciók:
febr. 10. csütörtök: sör-bor 50% AKCiÓ.                                                                                                                                           
febr. 24. csütrtök: torkos csütörtök 50%étEL AKCiÓ                                                                                                                                          
febr. 19. SCARABEuS éS BARátAiK éLŐzENEi KLuB                                                                                                                                            
febr. 18. CSÜLKÖK HáBoRúJA (első rész)
szolgáltatás:
EBéD ELŐRENDELéS iNGyENES HázHoz SzáLLitáSSAL
rendelés: tel: 06 27-336-991
e-mail: szechenyicsarda@invitel.hu
web: www.szechenyicsarda.hu

széchenyi csárda februári  programjai:

judit optika
Alsógöd, Béke u. 29.

Az akció időtartama:
2011. január 3-tól
2011. február 28-ig

A kedvezmények a következők:

Üdülési csekket továbbra is elfogadunk!!!!

Nyitva tartás:
Hétfő: 12:00-17:30

Kedd-Péntek: 9:00-17:30

Fizetheti szemüvegét üdülési csekkel, vagy 
bármely egészségpénztáras kártyával!

Telefon:  27-345-354  •   w w w.juditoptika.hu

termékek:      Kedvezmények:
Szemüvegkeretek akciós választékunkból               70%
Aboriginal optikai keret              20%
Vékonyított lencsék              30%
Progresszív lencsék                    30%
Napszemüvegek akciós választékunkból           20-50%
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