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Szeretettel várjuk Kedves szépülni vágyó vendégeinket

Üdülési csekket
és Egészségpénztári kártyát

elfogadunk!

Szolgáltatásaink:

• Pedikűr, manikűr, műköröm, paraffinos kéz- és lábápolás,
talpreflexológia
Bejelentkezés: 06-20/466-0088 - Ujfalusi Csilla
www.csillanails.hu

• Kozmetika, smink, fülbelövés, műszempilla,
tartós szőrtelenítés
Bejelentkezés: 06-70/338-4324 - Kiss Adrienn

• Frissítő - relaxáló talpmasszázs
Bejelentkezés: 06-70/434-2163 - Gellén Anikó
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Elfogadta az 
ö n k o r m á n y -
zat a 2011-es 
költségvetést. 
Ez minden te-
lepülés életé-

ben különösen fontos, hiszen ezek a 
keretszámok határozzák meg a vá-
ros gazdálkodását az adott évben. 
Megszámlálhatatlan dolgot kell fi-
gyelembe venni. Kevesen igazod-
nak ki a sorok között. Forró Gábor, a 
Pénzügyi Bizottság elnöke ezen új-
ság hasábjain összefoglalja azokat az 
alapelveket, melyek mentén az ön-
kormányzat kijelölte az idei kerete-
ket. Ami szembeötlő, hogy a város a 
már meglévő nagy hitele mellé to-
vábbi hitel felvételét indítványoz-
za. Ugyan ezt az összeget fejlesz-
tés céljára veszi fel a város, ám hogy 
ez pontosan mit takar, azt az opera-
tív munka fogja megmutatni. Jelen 
költségvetés legfontosabb elemét a 
pénzügyi egyensúly megteremtése 
jelenti, melyet leginkább a kiadások 
csökkentésével képzelik el. Ez érthe-
tő egy olyan városban, melynek ha-
talmas hitelállománya van. Ezért is 
tartom nagy jelentőségűnek, hogy a 
Huzella Tivadar Általános Iskola inno-
vatív lépésekre szánta el magát, pon-
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Salamon Tamás főszerkesztő

tosan akkor, amikor az önkormány-
zattól nem túl sok anyagi támogatást 
remélhet. Kéttannyelvű képzésre áll-
nak át. Több tárgyat angolul taníta-
nak majd az iskolában, és ezért nem 
kérnek külön keretet a fenntartótól. 
Ahogy Horváth Ferenc igazgató fo-
galmazott, kilenc éve szisztemati-
kus lépésekkel készültek erre a nagy 
változásra. Ami emellett még öröm-
teli, hogy a németoktatás is újra fel-
lendülőben van. Egy biztos, ahol in-
nováció van, ott van élet. Legyen az 
cég, önkormányzat vagy akár egy is-
kola. Ahol nem törekednek az újítá-
sok bevezetésére (és nem csak lelkes 
ötletelésre), ott előbb-utóbb minden 
halálra van ítélve. Egy város, amelyik 
maga nem vállalkozik, akkor jár el he-
lyesen, ha beruházásokat segít letele-
pedni a területén. Így e beruházások 
tevékenységük folytán komoly ipar-
űzési adóbevételt jelentenek a költ-
ségvetésben. Erre Gödnek és minden 
magyar településnek nagy szüksége 
van. Hogy helyben mindez hogyan 
alakul, azt majd csak egy év múlva 
tudjuk meg.

A P R Ó H I R D E T É S
PARKETTÁS VÁLLAL hagyományos, szalag-, laminált pad-
lólerakást, csiszolást, 
lakkozást, javítást. 
Tel.: 06 70 505 1177

NYUGDÍJAS ÉJJELIŐRT FELVESZÜNK 
Tel.: 06 30 9345-198

FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák kivágása alpintechnikával is, kosa-
ras 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 kor-
osztály számára 
minden szinten.
Tel.: 27 337-520, 06 20 365-3857

VARRÓNŐT KERESEK ŐRBOTTYÁNI MUNKAHELYRE. Fizetés 
megegyezés szerint.  
Tel.: 06 70 364-1697

VÁLLALOK MINDENFÉLE BÁDOGOS MUNKÁT. Például 
ereszcsatorna + lefolyó szerelés, lemezfedés, szegélyek gyár-
tását, szerelését. Tetőfedést, javítást. Szabó Imre - Göd
Tel.: 06 30 931-5007

Március 19-től 
minden szombaton 
10 és 12 óra között 

várjuk az érdeklődőket 
a 

„KARITASZ 
TURKÁLÓBAN” 

Szt. István plébánia, 
Göd, Pesti út 73.
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A képviselő-testület első napirendi 
pontként a 2011-es esztendő költ-
ségvetési rendeletét alkotta meg . A 
hosszas előkészítő munka eredmé-
nyeként létrejött tervezet egy költ-
ségvetési soránál időzött hosszabban 
a testület, nevezetesen a GSE támo-
gatására fordítandó összegnél. A vá-
rosi sportegyesület ugyanis idén a 
megelőző évekhez képest magasabb 
összegű támogatást kapna, hogy mű-
ködése kiegyensúlyozottabb legyen. 
Sipos Richárd azonban szavazást kért 
arról, hogy a sportcélú támogatás ne 
kizárólag a GSE-hez kötődjön, hanem 
a városban működő más sportegye-
sületekhez. Ezt a módosító indítványt 
nem támogatta a testület, egyéb ja-
vaslat, észrevétel módosításra nem 
érkezett. (A város 2011. évi költség-
vetéséről külön cikkben olvashatnak 
Forró Gábornak, a Pénzügyi Ellenőr-
ző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság el-
nökének tollából.)

A testület elfogadta a helyi szociá-
lis ellátásokról szóló rendelet díjté-
telekre vonatkozó módosítását. Az 
áremelkedés az infláció mértékével 
megegyező, ám szolgáltatásonként 
változó mértékű, leginkább az étel-
kiszállítás díja növekedett, melyre az 
üzemanyag árak drasztikus emelke-
dése ad okot. Havi átalánydíjas lett 
az eddig állami támogatással ingye-
nesen igénybevett házi jelzőrendszer 
használata is. A díj havi 500 forintos 
hozzájárulást jelent 24 órás ügyelet 
igénybevételével.

A testület a Városfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság javaslatára 
megszavazta a Zöldterületi felmérés 

Február legfontosabb témája 
a költségvetési rendelet elfogadása volt

második ütemének elkészítését. Az 
egyébként kötelező feladat ellátása 
közben vagyoni kataszter is készül 
a köztéri tárgyakról, kezelési és kar-
bantartási tervvel. A megrendeléssel 
a város egy szoftvert is kap, mely a 
környezetvédelmi előadó feladatkö-
rének ellátását szakmailag is támo-
gatja, és nagymértékben segíti.

A hatósági osztály előkészítette a 
házszámozás rendezését a Pesti és a 
Nemeskéri úton, valamint a Mikszáth 
utcában. Ezzel a kezdeményezéssel 
valamennyi rendezetlen házszámo-
zású utca végleges rendezésének fo-
lyamata indul el. A lakcímváltozást a 
helyi okmányiroda mindenkinek té-
rítésmentesen vezeti át, azonban a 
banki, biztosítói és egyéb hivatalos 
helyeken a lakosoknak kell majd a 
változást bejelenteniük. Az első sza-
kasz az októberi népszámlálás végez-
tével indulna.

A KOSB és a PEKJB támogatásá-
val a leendő elsősök szüleinek dön-
tő többségű támogatását élvezve 
a Huzella Tivadar Általános Iskola 
kéttannyelvűvé válásáról hozott ha-
tározatot a testület. A döntés értel-
mében 2011 szeptemberében az 
induló 4 osztály közül akár 3 is két ta-
nítási nyelvű lehet.

A Pedagógiai Szakszolgálat két fél 
státuszigényét fogadta el a testület 
a február 23-án hozott határozatával.

Berta Sándor újraválasztott elnök be-
számolót tartott a Gödi Civil Tanács 
elmúlt 10 évéről. Köszönetét fejezte 
ki a Városházán dolgozóknak, Len-

gyel Györgynek és a civil szerveze-
teknek a közös munkáért. Beszámo-
lójában kitért a főbb eredményekre, 
a pályázati rendszerre, a civilek ta-
nácsadói szerepére, és annak az ön-
kormányzat által történő el- és befo-
gadásának fontosságára. 

Lakossági kezdeményezésre a fagyok 
elmúltával április végéig 30 km/órás 
sebességkorlátozó táblákat helyez ki 
az önkormányzat a Nemeskéri Kiss 
Miklós úton.

Lenkei György, a Szociális Bizottság 
elnöke fontos ügyben fordult a lakos-
sághoz: Az elmúlt időszakban csalók 
járják ismét a gödi utcákat. Egyedül 
élő, idős emberekhez csengetnek be 
azzal az ürüggyel, hogy segélyt hoz-
nak az önkormányzattól, s pl. szállítá-
si költséget kell fizetniük. 
 A város vezetése, a Szociális Osz-
tály és a Szociális Bizottság nevében 
ezúton szeretnénk felhívni a tisztelt 
Lakosok figyelmét, hogy amennyiben 
valaki segélyt kér, annak elbírálásáról 
először írásbeli határozatot kap, majd 
időpont-egyeztetés után szállítják ki, 
ha a segélyezett nem tud a segélyért 
elmenni. Semmilyen esetben sincs a 
segélyezésnek anyagi vonzata, költ-
sége.

Szabó Csaba, a Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság alelnö-
ke kihirdette a hagyományos tava-
szi városi nagytakarítás idei időpont-
ját: 2011. március 26-a. A megszokott 
módon, körzetenként lehet jelent-
kezni a körzeti képviselőknél. Bővebb 
tájékoztatás a városi honlapon és pla-
kátokon olvasható.                        G. K.
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A 2011. február 22-én megtartott, 
munkaterv szerinti ülésén a képvise-
lő-testület megalkotta a város 2011. 
évi költségvetési rendeletét. Mint az 
előterjesztés közben elhangzott: A 
törvényi határidőket betartva készült 
el és terjesztették be a rendeletter-
vezetet. A független könyvvizsgáló 
úgy nyilatkozott, hogy az előterjesz-
tés a vonatkozó előírásoknak meg-
felel, összhangban van a jogszabályi 
követelményekkel, így a tervezet ren-
deletalkotásra alkalmas. 

A 2011-es költségvetés bevételi 
és kiadási főösszege is 3 654 200 
e Ft, mely a bevételi oldalon a kö-
vetkezőképpen áll össze:
Intézményi működési bevételek: 
550 294 e Ft;
Normatív támogatás és az szja hely-
ben maradó része: 1 117 042 e Ft;
Helyi adó + gépjárműadó bevétel: 
1 300 000 e Ft;
Projekttámogatások (óvodaépí-
tés, kerékpárút fejlesztés) és támo-
gatás értékű működési bevételek: 
190 648 e Ft;
Bírságok, pótlékok és egyéb sajá-
tos bevételek: 10 700 e Ft;
Telekértékesítés, valamint felhal-
mozási célú véglegesen átvett 
pénzeszköz: 55 000 e Ft;
Előző évi pénzmaradvány (pénz-
forgalom nélküli bevételek): 
330 516 e Ft;

A város 2011. évi 
költségvetési rendeletéről

A költségvetés készítése során a kö-
vetkező alapvető célkitűzéseket tar-
tották szem előtt:
•	az	 önkormányzat	 működőképes-

ségének, a költségvetés egyen-
súlyának fenntartása a likviditás 
megőrzésével

•	az	 állampolgárokat	 terhelő	 helyi	
adók szinten tartása 

•	a	pályázati	lehetőségek	kihaszná-
lása

•	takarékossági	 intézkedések	 be-
vezetése az önkormányzat vala-
mennyi működési területén

•	a	lakosság	által	kötelezően	igény-
be vett közüzemi szolgáltatás 
(szemétszállítás) tényleges költ-
ségeinek lakosság általi közvetlen 
megfizetése.

Fejlesztési célú hitel tervezett felvé-
tele: 100 000 e Ft.

A költségvetés kiadási oldalán to-
vábbra is biztosított az Önkormány-
zat kötelező és önként vállalt felada-
tainak ellátáshoz szükséges kiadási 
előirányzat.
A 2011-es költségvetés kiadási főösz-
szege az alábbi kiemelt tételekből áll:
Intézményi működési kiadások: 
2 588 489e Ft (az összes kiadás több 
mint 70 %-a)
Működési- és felhalmozási célú pénz-
eszköz-átadások: 131 201e Ft
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb 
juttatások, támogatások: 143 600e Ft
Működési és felhalmozási célú tarta-
lék: 299 932 e Ft
Beruházási és felújítási kiadások: 
217 379 e Ft
Finanszírozási kiadások: 273 599 e Ft

Az Önkormányzat az idei évben - to-
vábbi bevételi források feltárása mel-
lett - a megkezdett takarékossági in-
tézkedések kiterjesztését tervezi, 
ugyanakkor  - több más önkormány-
zattal ellentétben (!) - intézmények 
bezárására, jelentős mértékű racio-
nalizálási intézkedések megtételére 
nem kerül sor. 

A N Y A K Ö N Y V I  H Í R E K

GÖDÖN ELHUNYT:
2011 JANUÁR
Petruska Jánosné 
sz.: Végh Ilona 89 éves
Pataki Ferenc József 60 éves
Szaszkó Istvánné 
sz.: Ránkli Zsuzsanna 57 éves
Hollósi Imréné 
sz.: Tóth Regina 97 éves
Makrai András 69 éves
Varga Istvánné 
sz.: Udvari Erzsébet 70 éves
Kovács Imre  58 éves

2011 FEBRUÁR
Gyarmati Béláné 
sz.: Hermeci Erzsébet Emília  59 éves
Dániel Zoltán Attiláné 
sz.: Zsuffa Zsuzsanna Mária 61 éves
Karaszi Antalné 
sz.: Szekeres Ilona 86 éves
Veres Sándor  
81 éves
Pápai László József 78 éves
Fehér Sándorné 
sz.: Kulcsár Irén 78 éves
Wittmann Józsefné 
sz.: Lantos Katalin Mária 76 éves

GÖDÖN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
2011 JANUÁR
Illés László és Simon Gabriella

2011 FEBRUÁR: 
Szabó István György 
 és Ziegler Andrea
Farkas Péter és Zsámbok Anett
Slezsák Attila Tamás 
 és Polgár Annamária

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

A 2011. évi költségvetés egyensú-
lyát tehát úgy sikerült megteremteni, 
hogy a tervezett bevételek fedezetet 
nyújtanak a rendeletben maghatáro-
zott működési, felhalmozási (fejlesz-
tési és felújítási), valamint - nem utol-
só sorban - a finanszírozási (hitel- és 
kötvény tőketörlesztéssel kapcsola-
tos) kiadásokra is.

Forró Gábor elnök,  PEKJB 
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Több vállalkozó jelez-
te,  hogy cikket kíván ír-
ni, mert az önkormányzat 
végrehajtót küldött cé-
gükre. Erről kérdeztük dr. 
Szinay József jegyzőt.

A 2003. évi XCII. törvény (Art.)  43. § 
(1) bekezdése alapján az önkormány-
zati adóhatóságnak minden olyan 
adózót, akinek a számlaegyenlege 
tartozást mutat, évente legkésőbb 
október 31-ig értesítenie kell. Adó-
hatóságunk ezeket az értesítéseket 
már az első negyedévben megküldi, 
ezen túlmenően minden év utolsó 
negyedévében az érintetteket ismét 
felhívjuk a hátralékaik megfizetésére.
 Az Art. 146. § (4) bekezdése alap-
ján a helyi adóhatóság a végrehaj-
tást önálló bírósági végrehajtó út-
ján is foganatosíthatja, ez a törvényi 
lehetőség idestova már 9 éve fenn-
áll (2003. január 1-től - többek kö-
zött- azért született ez a rendelkezés, 

mert országos viszonylatban nagyon 
jelentős volt a meg nem fizetett ön-
kormányzati adótartozások mértéke) 
 A végrehajtó bevonásának lehe-
tőségével az elmúlt években ritkán 
éltünk, a 2011-ben átadott ügyek-
ben jellemzően hosszabb ideje 
fennálló, jelentősebb mértékű (száz-
ezer forintot meghaladó vagy akár 
többszázezer forintot is elérő) adó-
tartozások halmozódtak fel. Az el-
múlt években az érintett adózók 
és könyvelőik többségének figyel-
mét szóban is felhívtuk a tartozá-
sok rendezésére, indokolt esetben 
tájékoztatást adtunk a kedvezmé-
nyi lehetőségekről is (pl.: az adó-
előleg csökkentését, részletfizetést 
vagy halasztást lehet kérni) azon-
ban a hátralékos ügyfelek többsége 
nem nyújtott be kedvezmény irán-
ti kérelmeket. Néhányan pedig, akik 
részletfizetési lehetőséget kaptak, 
nem fizették az előírt határidőkre 
az esedékes összegeket (a vonatko-
zó törvényi előírás szerint ilyenkor a 

Az új hulladékgazdálkodási tör-
vénytervezet társadalmi egyezteté-
se 2010. december elején zárult le. 
A törvényalkotók fő célja a hulladék-
képződés megelőzése, a képződő 
hulladék minél nagyobb arányú be-
gyűjtése és hasznosítása. 
 2020-ig a háztartásokból szárma-
zó üveg, fém, műanyag és papír hul-
ladék 50%-át, a nem veszélyes építé-
si-bontási hulladék 70%-át vissza kell 
gyűjteni és anyagában hasznosítani. 
A nem szelektáltan gyűjtött kommu-
nális hulladékok hulladéklerakókban 
történő elhelyezésének díjai több-
szörösére emelkednek, illetve várha-
tóan adót is kell majd fizetni utánuk.
 A lerakói díjak már az elmúlt idő-
szakban megemelkedtek 4200 Ft-
ról 9700 Ft-ra tonnánként. Az emel-
kedést eddig a Gödi Önkormányzat 
nem hárította át a lakosságra. Az ár-

emelkedések a környező települése-
ken már megtörténtek, az éves díjak 
24-30 ezer Ft-ig terjednek. Vannak 
speciális helyzetben lévő települé-
sek, mint pl. Dunakeszi, ahol a vá-
rosukban üzemeltetett fővárosi le-
rakóhelyre ingyenesen szállíthatják 
a kommunális hulladékot. Ez az álla-
pot azonban 2012-ben megszűnik, 
és a magas lerakói díjak ott is jelent-
kezni fognak a költségekben. Érdemi 
összehasonlítás a különböző telepü-
lések hulladékgazdálkodása között 
csak a háztartásokra vetített, konkrét 
költségek ismeretében lehetséges.
 Az Önkormányzat és a TESZ szak-
emberei most azon dolgoznak, hogy a 
költségeket minél jobban vissza lehes-
sen szorítani, minél kisebb mértékben 
terheljék a változások a lakosságot. A 
szemétszállítási díj szükségszerű mó-
dosítása mellett, mely sajnos elkerül-

hetetlen, olyan szabályozás kidolgo-
zását tervezzük, melyben a kevesebb 
hulladékot termelők, a komposztá-
lók, illetve a rendszeresen szelektíven 
gyűjtők szemétszállítási költségei ará-
nyosan alacsonyabbak lesznek. Az ál-
lami szabályozók, rendeletek, melyek 
döntően befolyásolják a leendő költ-
ségeket, várhatóan 2011. július 1. után 
kerülnek nyilvánosságra. Ezek hatásait 

tartozás – járulékaival együtt – egy 
összegben esedékessé vélik)  
 Nem utolsósorban a megfizetni 
elmulasztott adók végrehajtásának 
kötelezettségén túl a tartozások mi-
nél nagyobb mértékű behajtását – az 
egyenlő elbírálás elvére való tekin-
tettel - a jogkövető módon, rendsze-
resen határidőben fizető lakosságra 
és vállalkozókra nézve is fontosnak 
és szükségesnek tartjuk.  
 Egyébként a bírósági végrehajtó-
nál is kérhető kedvezmény, értve ez-
alatt pl.: a behajtandó összeg több 
részletben történő megfizetésének 
-, vagy a tartozás egy része megfize-
tése esetén  gépjárművek lefoglalása  
feloldásának lehetőségét .
 A bírósági végrehajtó behajtá-
si tevékenységbe történő bevoná-
sa természetesen nem egyedi, gö-
di „specialitás”, információink szerint 
sok önkormányzati adóhatóság él 
ezzel a lehetőséggel kintlévőségei-
nek csökkentése céljából.

Dr. Szinay József jegyző

Végrehajtó dolgozik az önkormányzatnak

Gödi válasz az új Hulladékgazdálkodási 
Törvény kihívásaira
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figyelembe véve terveink szerint az új 
helyi rendszert 2012-ben vezetjük be.
 A tervezett változásokat a lakos-
ság információs csatornákon keresz-
tül történő széleskörű tájékoztatása, 
információs anyagok terjesztése, il-
letve környezettudatosságot növe-
lő rendezvények kísérik. Ennek első 
lépése az a környezetvédelmi elő-
adássorozat, melynek nyitó előadását 
Horváth Gergő etnográfus, a Tudatos 
Vásárlók Egyesületének program ko-
ordinátora 2011. április 7-én 17.00 
órai kezdettel tartja a JAMH-ban. Az 
előadáson a mindennapi környezet-
tudatos praktikákról, illetve a helyi 
fenntarthatóságról kaphatnak infor-
mációkat azok, akik a pénztárcájukon 
is szeretnék érezni a környezetvéde-
lem pozitív hatásait.           Jakab Júlia

környezetvédelmi előadó

A tanköteles és óvodás korú gyermekek beiratkozása Göd 
városban 2011. április 4-én hétfőn és 5-én kedden lesz.

Beiratkozási helyek:
Huzella Tivadar Általános Iskola  (könyvtár)

2131 Göd, Petőfi u. 48.
2011. április 4-én hétfőn és 5-én kedden 14-18 óráig

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény (Kastély épület)

2132 Göd, Ifjúság u. 1-3.
2011. április 4-én hétfőn és 5-én kedden 14-18 óráig 

Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda 
és Bölcsőde Gödi Tagintézménye 

(Búzaszem Ökumenikus Iskola) 2131 Göd, Vécsei Ká-
roly u. 1.
2011. április 4-én hétfőn és 5-én kedden 8-15 óráig 

Kincsem Óvoda
2132 Göd, Lenkey u. 13-17.
2011. április 4-én hétfőn 14-18 óráig és 5-én kedden 
8-13 óráig 

Kastély Központi Óvoda (Béke úti épület)
2131 Göd, Béke u. 3.
2011. április 4-én hétfőn 14-18 óráig és 5-én kedden 
8-13 óráig 

A Karácsony Sándor Waldorf Óvoda (2132 Göd, Tél u. 2.), 
a Palánta Óvoda (2131 Göd, Kodály Z. u. 19.) és a Kuc-
kó Óvoda 2131 Göd, Kazinczy u. 15.) nem önkormányza-
ti fenntartású óvodák. Beiratkozási lehetőségeikről érdek-
lődjenek az említett óvodák vezetőinél.

 Tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettséget eléri, attól a naptári évtől, amely-
ben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti. A szülő 
kérelmére a gyermek megkezdheti tanulmányait akkor is, 
ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be.
 A gyermek – általános szabályként – abban az évben, 
amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő-
napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt 
venni. Az óvodába a gyermek harmadik életévének be-
töltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvéte-
lét, átvételét bármikor (előre is) kérheti. Javasoljuk, hogy a 
2009. április 30. napja előtt született gyermekük esetében 
ezt a most meghirdetett beiratkozáskor tegyék is meg.
 Tájékoztatjuk Önöket, hogy az óvodai férőhelyek 
véges száma miatt a felvételről várhatóan bizottság 
dönt a korábban meghirdetett felvételi sorrend alkal-
mazásával. A kötelező felvételt biztosító körzetekről az 
intézményeknél vagy a www.god.hu honlapon kaphat-
nak tájékoztatást.
Göd, 2011. február 16.               Dr. Szinay József sk. jegyző

F E L H Í V Á S
ÓVODAI ÉS ISKOLAI BEIRATKOZÁS A 2011-2012-ES TANÉVRE

E L E K T R O N I K A I  H U L L A D É K L E A D Á S

Óvja Ön is környezetét! Elektronikai hulladékok szak-
szerű feldolgozása, újrahasznosítása! 
Számítógépek, alkatrészeik, nyomtatók, mobiltelefo-
nok stb.!  06-20-572-56-92
Személyesen leadható: Göd, Deák Ferenc utca 106, 
vagy igény esetén házhoz megyünk!
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1.
Szeretném megköszönni a sok vá-
laszt, amelyeket ebben a rovatban az 
illetékesek adnak nekünk, gödi pol-
gároknak. Sokat segítenek ezzel, ér-
tékeljük munkájukat.
 Decemberi számukban az Oázis 
lakópark közlekedésének szabályo-
zásáról kérdeztem. Azt a választ kap-
tam, hogy a lakópark lakó-pihenő 
övezetnek minősül, emiatt a KRESZ 
szerint a jobbkéz-szabály érvényes, 
és nem lehet táblákkal szabályoz-
ni az elsőbbség kérdését. A jelen-
leg hatályos 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 
együttes rendelet többszörösen mó-
dosított változatában nem találtam 
ilyen kikötést. A „Közlekedés lakó-pi-
henő övezetben” (39/A. §) részben 
nincs semmilyen előírás a forgalom 
(elsőbbség kérdése, védett útvona-
lak) szabályozásáról, elsőbbségadás-
ra kötelező táblák kihelyezésének til-
tásáról. Ezen felül több más városban 
találkoztam a lakó-pihenő övezetben 
az elsőbbséget szabályozó táblákkal. 
Kérem, tájékoztassanak minket arról, 

hogy pontosan mi akadályozza meg 
az elsőbbség megadására táblával 
való felhívást!

P. Barnabás

Válasz: Abban teljesen igaza van az 
olvasónak, hogy jogszabály nem 
tiltja az elsőbbség szabályozását. A 
„nem lehet” kifejezés a közlekedést 
szervező szakma álláspontja, mely ta-
pasztalatokon alapul. Szólnak érvek a 
jobbkéz-szabály és a táblás szabályo-
zás mellett is. A szakbizottság meg 
fogja vizsgálni, hogy az Oázis Lakó-
parkban érdemes-e változtatni a je-
lenlegi szabályozáson.

dr. Nagy Atilla aljegyző

2.
Az utolsó Gödi Körképben nem lát-
tam olvasói leveleket. Úgy látszik, a 
lakosság mindennel elégedett. Azért 
én felvetnék egy pár kérdést, hátha 
választ is kapok rájuk. Először is sze-
retném megtudni, hogy néz ki Gö-
dön egy közterület felügyelő. Bár jó 
pár éve lakom Gödön, még nem si-

került találkoznom eggyel sem. Az 
ingatlanok előtti hóeltakarítást nem 
nekik kellene ellenőrizni? Ugyanis fő 
útvonalakon is, ahol kiépített járda is 
van, rengeteg helyen nem volt taka-
rítva. Pl. van olyan forgalmas hentes-
üzlet,  ahol a bejáratnál olyan síkos 
volt a járda, hogy majd nyakamat tör-
tem. Ott egyáltalán nem lapátolták el 
a havat, és ez letaposva kőkemény-
nyé fagyott. De még számtalan he-
lyen volt ez így, a mellékutcákról nem 
is beszélve.

B Jánosné

Válasz: Városunkban jelenleg 4 fő 
közterület-felügyelő tevékenyke-
dik, 1 fő adminisztrációs segítséggel. 
Munkájukat általában párban vég-
zik. Az önkormányzat rendelkezésük-
re bocsátott egy kis terepjáró gépjár-
művet, mellyel rendszeresen járják a 
várost. Természetesen minden egyes 
ingatlantulajdonoshoz nem tudnak 
eljutni és a hóeltakarítást ellenőriz-
ni. Sajnálatos, hogy valóban renge-
teg olyan ingatlan van, amelyik előtt 

ÖNÖK KÉRDEZIK, ÖNÖK ÉSZREVÉTELEZIK

A távoli múltban, Hivessy igazgató úr idejé-
ben, mikor még az orosz volt a kötelező nyelv, 
az iskola (amely akkor Kilián György nevét vi-
selte) meglepő merészséggel belefogott az 
orosz mellett az angol nyelv tanításába. Csáki 
József és Palásthy Árpád igazgatása idején to-
vább fejlődött a nyelv tanítása. Elegendő saját 
forrás hiányában bevonták az Életforrás Ala-
pítványt az emelt szintű nyelvtanítás finanszí-
rozásába. 2002-től az alapítvány megvásárol-
ta a budapesti Városligeti Általános Iskolától 
magyar-angol két tanítási nyelvű programját. 
Ettől az évtől a fenntartó jóváhagyásával év-
folyamonként egy osztályban elkezdődött a 
magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás.  Né-
mettanári végzettséggel rendelkező kollégánk 
fölvetette, miért nem indítunk emelt szintű né-
met oktatatást is, a szülők bizonyára örülnének 
neki. Az első két évben még csak fél csoport je-
lentkezett a németre, azóta minden évben har-
mincnál is többen. 

Miért olyan vonzó a két tanítási nyelvű oktatás? Mert első osztálytól 
kezdve csoportbontásban, heti öt órában oktatják a gyerekeknek 
az idegen nyelvet, és legalább három tantárgyat célnyelven tanul-
nak. Ezek alsóban jellemzően készségtárgyak, felsőben azután meg-
jelennek az elméletigényes tantárgyak is, de ezekből sem maradnak 
el a többiektől: Nem kizárólag célnyelven folyik az oktatás, másrészt 
kiegészítő szakkörök formájában pótoljuk az esetleges hiányokat. 
5-8. évfolyamig egy sajátos tantárgy, az Országismeret idegen nyel-
ven mutatja be a célnyelvi ország kultúráját, történelmét, földrajzát, 
szokásait.

Horváth Ferenc igazgató, 
Huzella Tivadar Általános Iskola

Új távlatok 
a Huzella Iskolában
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a hóeltakarítást nem végzik el meg-
felelően. Ezt azonban dőreség lenne 
a közterület-felügyelők nyakába varr-
ni. Ezúton kérem az ingatlantulajdo-
nosokat, hogy a jövőben a lakótársak 
közlekedési biztonsága érdekében 
nagyobb figyelmet szánjanak az in-
gatlanjaik előtti járdaszakasz síkos-
ság-mentesítésére. 

Dr. Szinay József jegyző

3.
Szép, hogy díszburkolatot kapott né-
hány gyalogos út, de pl. a felsőgödi 
Terv utca, ami tényleg   forgalmas, 
széles főút, miért nem kaphat kiépí-
tett járdát legalább az egyik oldalon? 
Lehet, hogy egy kis részén van, de 
hogy nagyobbrészt nincs, az biztos. 
A gyalogos közlekedés szürkületben 
életveszélyes, pláne hogy az úttest 
sem volt a hótól megtisztítva, csak 
botorkálni lehetett, és bízni, hogy 
nem csapják el az embert.

B Jánosné

Válasz: A járdaépítési koncepcióban 
elsősorban a közintézményekhez (is-
kola, óvoda, orvosi rendelő, okmány-
iroda, vasútállomás) vezető járdák 
megépítését tűzte ki célul a Képvise-
lő-testület. A pénzügyi lehetőségek 
függvényében az említett program 
szerint folytatjuk a járdaépítést. Az 
Önkormányzat évek óta támogat-
ja  a lakossági kivitelezésben épülő 
járdaépítéseket. Erre az igényeket a 
Beruházási osztályra kell benyújtani. 
Ebben az esetben a költségek meg-
oszlanak az ingatlantulajdonos és az 
Önkormányzat között. További fel-
világosítást a honlapon talál (www.
god.hu), kérdéseivel a Beruházási 
Osztályhoz szíveskedjék fordulni.

Popele Julianna

4.
Azt hiszem, a polgármester úr nyilat-
kozta, hogy nem akarják a lakosság 
létszámát tovább növelni új építke-
zésekkel. De látom, a fürdő mögött 
épül egy lakópark, jó sok fát kiirtot-
tak hozzá. Erre miért volt szükség?
 Az Oázisban, ha körbenéz az em-
ber, nem is látni lombos fákat, kopár 
az egész telep. Nem lehetne megtar-
tani a nagyobb fákat? 

B Jánosné

Válasz: A fürdő mögött épült lakó-
park egy magántulajdonban levő 
erdő helyén épült. Az erdőkről szó-
ló jogszabály szerint az erdőterület 
a közigazgatási határon belül nem 
csökkenhet, ezért a tulajdonosok 
az erdészeti hatóság ellenőrzésé-
vel több helyen csereerdősítettek. A 
csereerdősítés helyszínei megtekint-
hetők Göd város hivatalos honlap-
ján. (http://www.god.hu/_site/doc/
doc40209132/god_tszt_20080925.
pdf a zöld csíkos területek). A volt er-
dő és a lakóterület határán az új tulaj-
donosok fás sávot kötelesek ültetni.
 A fásszárú növények védelméről 
szóló országos jogszabály a magán-
területeken lévő fák védelmére nem 
terjed ki. Az önkormányzat környe-
zetvédelmi rendelete elavult, az új 
rendelet előkészítése már megkez-
dődött. Mivel a rendelet kötelezett-
ségeket állapít meg valamennyi gö-
di lakos számára, a rendelet gondos 
előkészítést igényel.
 Ami az önkormányzati erdőket il-
leti, 2006 óta az önkormányzat nem 
kezdeményezett erdőterület-csök-
kentést. Sajnos a felsőgödi Fenyves 
egy részét a erdészet kivonta az er-
dőművelési ágból, és az önkormány-
zatot csereerdősítésre kötelezte.  A 
csererdősítés megtörtént a Sziget fö-
lötti partszakaszon, a DMRV terüle-
tén.
 Ami a közterületeken lévő fákat 
illeti, az önkormányzat fásítási prog-
ramja megkezdődött. A legnagyobb 
faültetés a Pesti út menti fasor újrate-
lepítése volt. A közterületi fákat az in-
gatlantulajdonosok gyakran kivágják 
engedély nélkül, pedig ehhez a tulaj-
donos önkormányzat Városfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottságának 
engedélye szükséges. Ezúton is felhí-
vom a lakosság figyelmét arra, hogy 
amennyiben a házuk előtt vagy más 
közterületen fát szeretnének kivágni, 
előzetesen keressék fel a város kör-
nyezetvédelmi előadóját, Wassné Ja-
kab Júliát.

Bertáné Tarjányi Judit főépítész
5.
A Borostyán üzlet előtt egy új parko-
lót építettek. A parkoló végén derék-
szögben egy padkát alakítottak ki, le-

hetetlen normálisan beállni. Ennyire 
futotta a városi tervezőnek? Így vette 
át a város a beruházótól?

G. Zoltánné

Válasz: Tájékoztatásul közöljük, hogy 
a parkoló az országos közúthálózat 
mellett fekszik. A tervek jóváhagyá-
sát és engedélyezését a  Magyar Köz-
út Zrt. és a Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság adta ki. A  kivitelezés ennek 
megfelelően történt. A rendelkezésre 
álló hely és a műszaki követelmények 
ezt a megoldást tették lehetővé.

Popele Julianna

6.
Felsőgödön nem lehet a házakon be-
lül a mobiltelefont használni, mert 
nincs térerő. A képviselő-testület 
csak ígérgeti, hogy a helyzet változ-
ni fog, de ezt teszik már évek óta. Mi 
várható a közeljövőben ez ügyben?

G. Zoltánné

Válasz: Valóban, Önnek igaza van, a 
felsőgödi vételi lehetőség nagyon 
rossz. A helyzet javulásához új torony 
építésére van szükség. A mobilszol-
gáltatók megvizsgálták a lehetséges 
helyszíneket új adótorony elhelye-
zésére. Kijelölték a golfpálya északi 
részén levő területet, ezt a helyszínt 
azonban a környékbeli lakók tilta-
kozása meghiúsította. Ezután a mo-
bilszolgáltatók megvizsgálták a to-
rony áthelyezésének lehetőségét, a 
golfpálya területén, a lakóterülettől 
messzebb. A mérések azt állapítot-
ták meg, hogy ehhez még egy adó-
toronyra volna szükség Sződligeten. 
A sződligeti helyszín rendben lenne, 
azonban közbejött a Pólus Palace Kft. 
csődeljárása, így a mobilszolgálta-
tók nem tudtak megállapodást köt-
ni a Kft-vel. Remélhetőleg az eljárás 
hamarosan lezárul, rendeződnek a 
tulajdonviszonyok, és a torony meg-
épülhet.
 Bárhová is kerülne a torony, az ott 
lakók tiltakozása várható, mivel min-
denki azt szeretné, hogy legyen to-
rony, de lehetőleg ne az ő háza előtt.

Bertáné Tarjányi Judit főépítész
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2011. tavaszán a Németh László Iskola művészeti tagoza-
ta számos versenyen méretteti meg magát. 
 A kortárstánc tanszak két csoportja Boldog Mónika 
vezetésével a Kisvárdán megrendezésre kerülő I. Nem-
zetközi Néptánc és Világtánc Fesztiválon képviselte is-
kolánkat, városunkat. Táncszínházi kategóriában I. és II. 
helyezést értek el, valamint a legeredetibb koreográfia 
különdíját is elnyerték.
 A Pest-Nógrád-Heves megyei Regionális Gitárverse-
nyen Tóth Ákos 3 tehetséges tanítványa indul.
 A Látványtánc Szövetség által rendezett Budapesti 
területi bajnokságon két kortárstánc csoportunk indul 
Boldog Mónika vezetésével.

Tavasz a művészeti versenyek jegyében 
 A Szentendrén megrendezésre kerülő Pest megyei fu-
volaversenyre Stefánné Kelemen Judit 5 ügyes tanulónkat 
nevezte be.
 A Váci Országos Ütőhangszeres Kamarazenei Ver-
senyre Stefán Tivadar legügyesebb növendékei készül-
nek több kamara összeállítással.
 A II. Pest megyei Rézfúvós Versenynek ez év tavaszán 
újra iskolánk ad otthont. Az április 20-án megrendezésre 
kerülő programra a jelentkezők száma Nyikes Róbert 
helybéli tanítványaival együtt meghaladja a 100 főt.
 A versenyek eredményéről a későbbiekben számo-
lunk be.

Kovács Gabriella  ig.h.

Az intézmény idegen nyelvet tanító pedagógusai minden 
tanévben lehetőséget biztosítanak a 8. évfolyamos diákok 
számára, hogy az életkoruknak megfelelő nyelvvizsgát le-
tegyék. Idén február 7-én az iskolában megtartott angol 
nyelvű vizsgára 18 végzős gyermek jelentkezett. Megfele-
lő szintű tudásukat az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Köz-
pontjának tanárai (Rigó utca) előtt kellett bizonyítaniuk. A 
tanulók 90%-a 100%-os eredményt ért el a vizsgán, amely 
az Európa Tanács ajánlása alapján A2-es szintnek felel meg. 
A tanárok mind a négy nyelvi készséget mérték: olvasást, 

írást, hallás utáni szövegértést, valamint a beszédkészsé-
get. Az írásbeli feladatok teljesítésére 45 perc, míg a szó-
belire 5 perc állt rendelkezésükre. A nyelvvizsga segítsé-
get nyújt a sikeres középiskolai szóbeli felvételire történő 
felkészüléshez, valamint a későbbi szintfelmérők megírá-
sához. A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény két pedagógusának, Cservenák 
Henriettának és Seefried Henriettának valamennyi vizsgá-
zó tanulója kiválóan teljesítette a követelményeket. 

S. A.

Junior nyelvvizsgát szereztek 
a Németh László Általános Iskola tanulói

A kommunizmus nemcsak 
Oroszországot tette tönk-
re, nemcsak orosz embe-
rek millióinak okozott jóvá-
tehetetlen szenvedéseket, 
hanem mindazon orszá-
gok polgárainak, akikre ezt 
az embertelen rendszert 
rákényszerítették. A kom-
munista rendszer a kezde-
tektől fogva fennen hirde-
tett céljaival, az eszmével 
tökéletesen ellentétes és 
rendkívül visszataszító vo-
násokat mutatott. Ez az er-

kölcstelen cinizmus, ami 
„a cél szentesíti az eszközt” 
frissített változata, vezetett 
a gulágvilág rabszolgatábo-
rainak megszervezéséhez, 
az emberiségellenes bűn-
cselekmények sorozatának 
elkövetéséhez.
Magyarországon máig sem 
sikerült pontosan tisztázni 
a négy évtizednyi kommu-
nista uralom áldozatainak 
számát: a kivégzések vagy a 
rácsok mögött bekövetke-
zett halálok, az agyonveré-
sek, az öngyilkosságba ker-
getettek, a kitelepítettek 
számát.
 Nekünk majd fél év-
századunk ment rá a kom-
munista utópia kergeté-
sére. Ezalatt lételemünkké 
vált az általánosan kötele-
ző hazugság. Márpedig az 
igazság nélküli élet nem 
embernek való. Hazugság-

Hózáporban a kopjafánál 
– városi megemlékezés
Göd város önkormányzatának szervezésében a kom-
munizmus áldozatainak emléknapján megemléke-
zést tartottak a Marignane téren felállított kopjafá-
nál. A résztvevők a felsőgödi Munkásdalkörrel együtt 
énekelték el a Himnuszt, beszéddel dr. Pintér György 
alpolgármester készült: 

ban élni rosszabb, a hazug-
ságot nehezebb elviselni, 
mint az anyagi nehézsége-
ket, a nélkülözést, mint az 
állampolgári szabadságjo-
gok hiányát. Nem maga a 
tekintélyuralom volt elvi-
selhetetlen, hanem a ránk 
kényszerített mindennapos 
hazugság, ami kikezdte a 
gerincet, eltorzította a jel-
lemet. 
 Még nem vigasztaltuk 
meg azokat, akiket a kom-
munista diktatúra megalá-
zott, akiknek kettétörte az 
életét, akiktől elvette a re-
ményt, vagy a legtöbbet: az 
életüket. Még nem kértek 
bocsánatot a tettesek, még 
nem tudtak megbocsátani 
az áldozatok. Így ki kell mon-
danunk a kommunizmus-
sal kapcsolatban, hogy bár-
mennyire is szeretnénk, még 
nem vagyunk túl rajta.   G. K.
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A Németh László Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény 
képzőművészeti ágon ta-
nuló diákjai minden évben 
részt vesznek különböző 
pályázatokon. A 2010-es 
évet ismét szép sikerekkel 
zárták.
 A Magyar Kézműves-
ségért Alapítvány 1994 
óta rendezi meg „Betlehe-
mi jászol” elnevezésű kiál-
lítás-sorozatát, amelyen az 
iskola tanulói rendszere-
sen részt vesznek. Az eh-
hez kapcsolódó pályázat-
ra benyújtott munkákat a 
Magyar Művelődési Intézet 
és Képzőművészeti Lekto-

rátus, a Hagyományok Há-
za, a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium Közművelődési 
Főosztálya, valamint a Bu-
dai Ciszterci Szent Imre Plé-
bániatemplom szakértőiből 
álló zsűri értékelte. A zsű-
ri december végén elisme-
rő levelét juttatta el az is-
kola tűzzománc csoportja 
számára. A „XVII. Betlehe-
mi jászol” pályázaton nyúj-
tott kiemelkedő alkotói te-
vékenységükért a tanulókat 
az emléklapon túl bruttó 
50  000 forintos díjjal jutal-
mazták. A diákok felkészítő 
tanára Báron Laura volt, akit 
elismerő szavakkal illettek a 
tűzzománc technika alkal-

Újabb sikerek a Németh László 
Általános Iskolában

mazásáért, a szakmai eljárás 
területén nyújtott kimagas-
ló teljesítményéért, a gyer-
mekek esztétikus és látvá-
nyos alkotói munkájáért. 
 A Magyar Kézművessé-
gért Alapítvány 2010-ben is 
megjelentette „Betlehemi 
képeskönyv” című kiadvá-
nyát, amely a XVII. Betlehe-
mi jászol kiállítás anyagát 
örökítette meg. A kiállítá-
son összesen 287 művet 
mutattak be, a könyvbe a 
pályázók egy-egy tűzzo-
mánc alkotásának képe ke-
rült be. Ezek között volt a 
Németh László Általános Is-
kola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény 8 diákjá-

nak munkája is. A gyönyörű 
tűzzománcokat 2010. dec-
ember 8. és 2011. január 
2. között tekinthették meg 
az érdeklődők a „Vajdahu-
nyad várban”, a Magyar Me-
zőgazdasági Múzeum föld-
szinti kiállítótermében. 
 Mind a kiállítás, mind a 
megjelent képeskönyv bi-
zonyítja, hogy a hagyomá-
nyok ápolásának helye és 
meghatározó szerepe van 
az oktatási intézmények-
ben folyó munkában, vala-
mint hogy a vizuális kultú-
ra iránt rendkívül fogékony 
gyermekekre építve múl-
tunk és kultúránk megőrzé-
se, továbbörökítése a kiváló 
pedagógusok, felkészítő ta-
nárok munkájának köszön-
hetően garantálható. 

S. A.

Tisztelt Szülők, Érdeklődők!
A Kincsem óvoda leendő, kiscsopor-
tos gyermekeket fogadó óvodapeda-
gógusainak közreműködésével bete-
kintést szeretnénk nyújtani óvodánk 
nevelési munkájába.
 A nyílt napon műhelymunka for-
májában és gyakorlatban is megis-
merkedhetnek a kedves Szülők ne-
velési programunk elveivel. A mi 
intézményünkbe iratkozó gyermekek 
a művészeti nevelés alapjait sajátít-
hatják el, amit a közeli Németh Lász-
ló Általános Iskola és Művészetokta-
tási Intézményben folytathatnak, és 
mint látható az eredményekből, ez 
a tevékenység minden téren nagyon 
sikeres! A nyílt napon három művé-
szeti águnk mindennapjait, lehetősé-
geit mutatjuk be. Meghallgathatnak 
egy mikrocsoportos ének-, énekes já-
ték, zenehallgatás-kezdeményezést, 
beszélgethetnek az óvodai foglalko-
zások során megismert mesékről és 
azok dramatikus feldolgozásáról, va-
lamint betekintést nyerhetnek a mű-
vészi szemléletű és nagyon tehet-

A Kincsem óvoda leendő kis kincsei
Nyílt nap lesz 2011. április 2-án szombaton 10-12 óráig!

séges óvónőink rajzolás, mintázás 
tevékenységébe, amit a gyermekek 
nagyon szeretnek, és amely progra-
mokhoz szívesen csatlakoznak.
 Beszélgetünk az óvoda heti- és 
napirendjéről, a kialakult csoport-
szokásokról, hagyományainkról, sike-
res programjainkról. Ezen a napon a 
gyermekvédelmi szakemberünk is je-

len lesz, bármilyen felmerülő problé-
mával meg lehet keresni.
 Reméljük, bemutatkozásunk 
hasznos információkkal látja el Önö-
ket legfontosabb kincsük, gyerme-
kük jövendő  életéről, és a mi kis 
kincseinkként kezdik majd szeptem-
berben óvodás éveiket.

Szabó Zsófia óvodavezető
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József Attila Művelődési Ház
M Á R C I U S  –  Á P R I L I S I  P R O G R A M O K

03.11. péntek 
13.00-16.00 Napos oldal nyugdíjas klub összejövetele
18.00 Nagy Parisa festőművész kiállításának megnyitó-
ja. A kiállítást dr. Sugár András újságíró, az Egyetemes Béke 
Szövetség békenagykövete nyitja meg. Verset mond Len-
gyel György, zenél Dévai Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas 
előadóművész, az Egyetemes Béke Szövetség békenagy-
követe. A kiállítás 2011. március 11-től április 5-ig, 8-21 órá-
ig a helyi rendezvényektől függően tekinthető meg.
03.15. kedd 
9.30 Városi ünnepség az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc emlékére. Az ünnepi műsor és a koszorú-
zások időpontjai külön felhívásban, részletesen megta-
lálhatóak.
03.18. péntek 
17.30 A Horizont Irodalmi Klubban Semes-Bogya Eszter 
faszobrász és dalénekes önálló estje
03.19. szombat
17.00 ÉLETFA ismeretterjesztő előadássorozat:
Dr. Czeglédi Katalin nyelvész, őstörténész „Bevezetés 
a magyar nyelvtörténetbe” címmel tart előadást.
03. 21. hétfő 
10.00 Bábbérlet, Hókirálynő színház: „Fecsegő csoda-
szamár” című előadása.
Belépő: 700 Ft, bérlet ára 1700 Ft/3 előadás
13.00-15.00 Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubja 
összejövetele
03. 22. kedd
18.00 A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény pedagógusainak hangversenye
03. 25. péntek 
16.00-20.00 Nóta klub
03. 27. vasárnap 
10.00-12.00 Családi kézműves játszóház – Katicát ké-
szítünk tojástartóból. Belépő: 400 Ft
03. 28. hétfő 
19.00 Gitárkoncert: „Hajnalhasadás. Ahol kelet össze-
ér nyugattal.” Fellépnek: Ralf Gauck (Németország) 
és Szabó Sándor. Jegyek elővételben 1.000 Ft, koncert 
napján 1.500 forintos áron kaphatóak.
03. 30. szerda 
13.00 Vöröskeresztes klub összejövetele
04. 02. szombat 
9.00-13.00 Babaruha börze
04. 04. hétfő 
13.00 Kertbarátok összejövetele
04.08. péntek 
13.00 Napos oldal nyugdíjas klub összejövetele
18.00 Lehotka Judit fotókiállításának megnyitója
04.09. szombat 
9.00 Homeopátiás klub
18.00 Operabarátok órája: Kovács Ágnes önálló estje 
a Velencei Operaházban (Teatro la Fenice) elhangzó mű-
sor bemutató koncertje. Zongorán kísér: Cseh Dalma

A művészetoktatás márciusi 
programajánlata
Március 16-án 18.00 órától 
és március 21-én 18.00 órától versenyre készülő 
tehetséges növendékeink hangversenye lesz a Né-
meth László Iskola dísztermében. 
A belépés mindkét előadásra díjtalan.
Március 22-én 18.00 órától tanári hangversenyt ren-
dezünk a József Attila Művelődési Ház színháztermé-
ben.  Fellépnek a Németh László Iskola művészeti tago-
zatának tanárai. A belépés díjtalan, a művészetoktatás 
javára tett felajánlásaikat köszönettel elfogadjuk.     

Kovács Gabriella  ig.h.

A D Y  K L U B
M Á R C I U S  –  Á P R I L I S I  P R O G R A M O K

03. 12. szombat 
10.00-12.00 Családi kézműves játszóház – Katicát ké-
szítünk tojástartóból. Belépő: 400 Ft
18.00 Jazz klub: Triton zenekar koncertje Belépő: 500 
Ft
03.17. csütörtök 
13.00  Napos oldal nyugdíjas klub összejövetele
03.19. szombat 
10.30  Nemezelés Klátyik Melindával
14.30  Cukorbetegek klubja összejövetele
17.00  A Retro Ady Klub programja: Repülő modelle-
zés Felsőgödön és sportrepülés a környéken. Egykori 
földi- és légifotók vetítése. A 60 éves jubileum mento-
ra: Gallé Miklós. Utána 8 mm-es amatőrfilm-vetítés: 5. 
rész. 
Infó: gabor.galle@gmail.com; ( 06-30/370 2491)
03.26. szombat 
17.00 RockFolk Blues Band koncertje
04.09. szombat 
10.00-12.00 Családi kézműves játszóház – Húsvéti ké-
szülődés. Belépő: 400 Ft
18.00 Jazz klub: Matthew Mitchell Trió 
Belépő: 500 Ft
Programjainkról bővebb információ és hírlevélre való 

Tisztelt Adózók!

Alapítványunk a Gödi TOPhÁZ Speciális Otthonban élő 214 fő halmozottan 
sérült lakó rehabilitációját támogatja. A SZJA 1%-ból befolyt összeget 
1 442 051 Ft-ot az elmúlt évben nyaralások, kiállítások, rendezvények 
támogatására és foglalkoztató anyagok vásárlására fordítottuk a kurató-
rium döntése alapján.

Kérjük személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával segítse 
továbbra is a munkánkat.

Köszönjük a támogatást: a Teljes Életért Alapítvány kuratóriuma.

Adószámunk: 1 9 1 8 0 4 5 4 - 1 - 1 3
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A Göd Városi Könyvtár 
tavaszi programjai
A Göd Városi Könyvtár szeretettel várja az érdeklődőket 
irodalmi estjére

2011. április 15-én pénteken 
18 órakor.
Vendégünk 
Karafiáth Orsolya 
költőnő lesz.
Helyszín: JAMH nagyterem 
(Pesti út 72.)
A belépés ingyenes!
Karafiáth Orsolya 1995-től 1999-
ig az ELTE bölcsészkarán könyv-
tár és észt szakon, majd magyar–
könyvtár tanárszakon tanult. 

A Ludwig Múzeumban dolgozott könyvtárosként és irodalmi ren-
dezvények szervezőjeként. Szerkesztője volt a Kréta iskolai maga-
zinnak. Számos kritikát, recenziót írt, tárcái és interjúi rendszeresen 
olvashatóak a Könyvhét, a litera.hu, a Magyar Könyvgyűjtő és az 
Elle hasábjain. Az Elektrik Bugi Kommandó együttesben énekelt. 
Kötetei: Lotte Lenya titkos éneke (1999); Café X (2004); A Maffia-
klub (2008); Cigánykártya (2009) 
KULTURÁLIS GYERMEKPROGRAM: 

Április 1-én, pénteken 15 órától a Katica Gyermek-
könyvtár vendége  lesz MÉHES CSABA PANTOMIM-
MŰVÉSZ MIMÓKA c. műsorával. (2131 Göd, Pesti út 72.)

BÜTYKÖLDÉK: 
Április 8. péntek 13-17-ig az  Ady Fiókkönyvtárban 
(2132 Göd, Kálmán u. 13.)
ORNARE TECHNIKÁVAL (pöttyözés) húsvéti képesla-
pokat készítünk.
Április 29. péntek 13-17-ig a Katica Gyermekkönyv-
tárban (2131 Göd, Pesti út 72.) PERGAMENPAPÍR 
TECHNIKÁVAL anyák napi üdvözlőlapokat készítünk.

Mindkét helyszínen 15 órától diafilmeket vetítünk.  
Szeretettel várunk minden családot: Ica néni, Edina né-
ni, Ági néni könyvtárosok

MEGHÍVÓ
Göd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja 

az 1948-49-es forradalom és szabadságharc
évfordulójának tiszteletére rendezendő ünnepségére.

Időpont: 2011. március 15. (kedd)

PROGRAM:
József Attila Művelődési Ház: 
Megemlékezés, ünnepi műsor.

 Köszöntőt Markó József, 
Göd város polgármestere, 

 ünnepi beszédet Bábiné Szottfried Gabriella 
országgyűlési képviselő mond,

 közreműködnek a NLÁI és AMI növendékei.
    

Koszorúzás a Kossuth téren
(várható időpont: 10.30)

Koszorúzás a Petőfi téren
(várható időpont: 11.30)

Koszorúzás és a program zárása 
a Nemeskéri Kúria parkjában

(várható időpont: 12.30.)
Közreműködik a Gaude kórus

Minden megemlékezőt szeretettel várunk!

Az Új Horizont Irodalmi és 
Művészeti Klub vendége 
februárban dr. Reisinger Já-
nos irodalomtörténész volt, 
aki Magyar költők jövendö-
lései c. könyvét mutatta be.
 A 30 évvel ezelőtt Ba-
bits-kutatóként indu-
ló irodalmár kötődését a 
költészethez vasutas nagy-
bátyjától eredezteti, aki az 
érettségire 100 verset ta-
nult meg, s gyakran mon-
dogatta el azokat. - Gyer-

mekként nem értettem, 
mire jó neki a váltóállítás 
közben szavalni. Mire azt 
felelte: Tudod, én hiába va-
gyok egész nap magam, 
mert Petőfivel, Arannyal, 
Vörösmartyval beszélge-
tek, tehát ha egyedül is vol-
tam, de jó társaságban. Ne-
kem is kezembe akadt az 
első Babits-kötet, majd az 
összeset kikölcsönöztem a 
könyvtárból, és a sorsom 
megpecsételődött. Iroda-

Magyar költők jövendölései
lomtörténészként sosem a 
költők egyéni sorsa, nem 
csak a magyarságra, hanem 
az egész világra vonatko-
zó jövendölései érdekeltek. 
A magyar költők hihetetlen 
módon érezték, hogy merre 
halad a világ, milyen követ-
kezményei lesznek az ese-
ményeknek, jelenségeknek 
- vallotta az előadó. Renge-
teg vers (hosszúak, négy-
sorosak, egysorosak) mon-
danivalója kikristályosodik 

a fejekben, lelkekben, de 
még a gyomra mélyén is 
érzi a közönség Reisinger 
egyszerű, értő elemzésének 
köszönhetően.           V. P. K.
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Egy év „hallgatás” után ismét meg-
nyitotta kapuit az Olajfa Galéria. Az 
egybegyűlteknek Kolláth András kla-
rinétművész játszott Verbay Zsolt zon-
gorakíséretével. M. Győrffy Anikó ikon-
festő, a Galéria vezetője elmondta, 
szüksége volt az egy esztendő csöndre. 
 – A hallgatást a mai zajos világ-
ban fogyatékosságnak gondoljuk. Pe-
dig a csend nagyon fontos az ember 
életében, nekem mint világi karmeli-
tának különösen az. Nem akartam el-
veszíteni a csendet annyira, hogy ne 
érezzem annak hiányát. A ma nyíló 
kiállítás Borbély Ferenc Gusztáv mű-
vésztársam szelíd erőszakosságának 
köszönhető, ő szervezte, vezényelte 
le az előkészületeket is – mondta a 
megnyitó háziasszonya.
 Markó József polgármester kö-
szöntötte az egybegyűlteket, és mél-

tatta a gödi művészek karneváli han-
gulatú tárlatát. 
– Szükségünk van a farsang örömei-
re, színeire, érzéseire. A vidámság, a 
lakomák, a mulatságok időszaka ez, a 
tavaszt várjuk valamennyien. Arra ké-
rem Önöket, művészeket, hogy amit 
adnak ezzel a kiállítással (derűt, örö-
möt, szépséget), vigyék a gödi embe-
rek hétköznapjaiba– kérte a város el-
ső embere. 
– Manapság konszenzus kérdése, 
hogy mit tekintünk művészetnek – 
kezdte kiállítás-megnyitó beszédét 
Péntek Orsolya írónő. Az elmúlt év-
században folyamatosan a hagyo-
mányos művészeti keretek kitágí-

tása avagy lerombolása zajlott. A 
konszenzusos állapot kontrollálha-
tatlannak tűnik. Jó lenne bátran ki-
jelenteni: az a művész, és itt képző 
– avagy iparművészről beszélünk –, 
aki az alkotás során megérintette az 
anyagot, azaz a szó legnemesebb ér-
telmében: kézműves ember. Ismeri a 
vászon, a papír, az agyag, az üveg ta-
pintását, a festék, az előhívő folyadék 
szagát. Egy igazi alkotás szavak nél-
kül is beszél. Nem kell hozzá magya-
rázat.
 Az alkotásokról nem beszélek, 
beszéljenek azok maguk helyett - fe-
jezte be megnyitó gondolatait Pén-
tek Orsolya.                                      G. K.

K A R N E V Á L
gödi művészek 
csoportos kiállítása 
az Olajfa Galériában

Kövesdi Tímea és Farkas Viktor 
CREATIO FORMATIVA című kiállítása 
nyílt meg február 11-én a JAMH-ban. 
A néhány éve Gödön élő házaspár kü-
lön-külön több művészeti ágban ki-
próbálta már magát: zenében, majd 
grafika tanulmányokat követően rajz, 
festészet, fafaragás következett az 
egyetemi évek végéig. Az elmúlt év-
tizedben a fotográfia lett az új közös 
szerelem. Minden szavuk, gondolatuk 
erről árulkodik, ahogy az alkotásokkal 
körülölelve beszélgetünk.
 – A jó képekhez jó gép is kell, 
meg jó berendezés a házi laborba. De 
mindez kevés az ember, a művész nél-
kül, hiszen a kép nem a kattintás pilla-
natában születik meg, hanem a labor-
ban, a nagyítónál. Ez a legkedvesebb 
rész, az igazi alkotás. A másik kedvenc 
a kiállításra készülődve a képek mellé 
a kis koanok - azaz néhány szavas le-

F É N Y- K É P E K 
- fotográfiai kiállítás

írások, melyek a képek mögötti tarta-
lomra utalnak – megírása volt. Ezért 
mondhatjuk, hogy a kiállítás egy fi-
lozófiai tanulmány. A kiállított alko-
tások mindegyike analóg géppel ké-
szült, nagy részük fekete-fehér kép. Ez 
a feldolgozás képes leginkább hűen 
visszaadni a fény-árnyék viszonyát – 
mondta el Farkas Viktor. 
 – A Magyar Fotóművészek Szövet-
ségénél tanultunk Hidas András veze-
tésével. Ez az ötödik tárlatunk. Célunk 
az volt, hogy a közönség egy javasolt 
haladási irányt tartva végigélje az álta-
lunk szakaszokra bontott emberi élet 

történéseit a világ apró darabkáin át, 
a mi szemünkkel láttatva. Ráleljen a 
belső csöndességben a valódi fény-
re, örömöt szerezve az élményből. 
Ezért sem az a fontos, hogy hol ké-
szültek a felvételek. Egész Európa itt 
van a kiállítóteremben, de valószínű-
leg csak nagyon kevesen ismerik fel a 
helyeket, mert nem nevezetességeket 
dokumentáltunk, hanem pillanatokat, 
szegleteket, érzéseket, élményeket. 
Azok pedig bárhol lehetnek, akár csu-
pán néhány lépésnyire is – tette hozzá 
Kövesdi Tímea.                               

 V. P. K.
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–  Több mint három évig 
Koszovóban, az ENSZ, ké-
sőbb az EU tanácsadója-
ként dolgoztam. Elérkezett  
az időpont, amikor elhatá-
roztam, hogy azt a munkát 
befejezem, és végre elme-
gyek a Caminora - mesélte 
röviden az út előzménye-
it a gödi Benicsák Péter, a 
JAMH-ban tartott, fénykép-
vetítéssel egybekötött él-
ménybeszámolón:
– A Caminoról mindenki-
ben él feltételezés. Min-
denki tudni véli, hogy ez 
egy spirituális dolog, mely-
nek során a zarándok a 
nagy kérdésre megkapja 
a nagy választ. Mindenki-
ben él, amíg el nem megy, 
és rá nem jön, hogy elő-
ször a kérdést, a kérdése-
ket kellene megfogalmazni. 

800 kilométer, 
23 nap gyalogszerrel

Kis szerencsével az út végé-
re legalább ez sikerül. Any-
nyi spiritualitás van benne, 
amennyit a monoton me-
netelés magában hordoz, 
hiszen ezekben a hetekben 
mást sem tesz az ember, 
mint gyalogol, és gondol-
kodik. Ha úgy tetszik, me-
ditál, imádkozik. Minden-
esetre ha egyedül megy, és 
nem azon töri a fejét, hogy 
este a mobilon mit üzen 
a Facebookra, akkor való-
di élményekre tehet szert. 
Azt tapasztaltam, hogy a 
Camino veszélyes lehet. A 
minimalista életmód (fel-
kelsz, gyalogolsz, eszel, le-
fekszel, heteken át) olyan 
nyitottá tesz a körülvevő 
világra, mint soha, semmi-
lyen körülmények között. 
Akiknek rendben van az 

élete, a karrierje, párkap-
csolata, azoknak nem ja-
vaslom ezt a „kalandot”, 
mert nagyon megváltoz-
hat a szemléletük a világról 
és saját magukról. Minden-
ki másnak igen. A Caminon 
mindenki a saját életútját 
járhatja végig: a halogatós, 
feladós lassú tempóban ha-
lad, a tudatos gyorsan, az 
érzelmes sokat sír, sokat ne-
vet, és így tovább. Néhány 
tanács azoknak, akik gon-
dolkodnak a zarándokúton:

– Ha meg tudják állni, ne ol-
vassanak előtte róla köny-
veket, mert az út során saját 
élmények helyett a mások 
által leírtakat akarnák be-
igazolni, s esetleg csalód-
hatnak. 
 Tizenöt  évig halogat-
tam az indulást. Odaérve, 
néhány nap után egysze-
rűen nem értettem, miért 
vesztegettem eddig az időt. 
Aki gondolkodik az indulá-
son, annak üzenem: Most! 

V. Pálfai Kinga

Február 12-én szombaton 
a jazz műfaj hazai nagy-
jait, a Binder Károly - Bor-
bély Mihály duót hallgath-
attuk meg a József Attila 
Művelődési Házban. Mind-
két kiváló művész a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Fő-
iskola jazztanszékének ta-
nára, 1997 óta egymást kö-
vetően tanszékvezetők is. 
Binder Károly zongoramű-
vész több mint harminc 
éve a magyar jazz egyik 
legtekintélyesebb képvi-
selője (1989 eMeRTon Díj / 
legjobb szólista, 2003 Erkel 
Ferenc-díj). Binder sajátos 
gondolkodású, öntörvé-
nyű művész, aki a legtel-
jesebben szólózongora já-
téka révén szereti kifejezni 

Jazz Klub 
2011

gondolatait. Ezúttal tekin-
télyes múltra visszatekin-
tő duópartnerével, Borbély 
Mihály szaxofonművész-
szel adta elő saját kompo-
zícióit. A gödi közönség a 
Jazz Klubban ugyanazt a 
műsort hallgathatta meg, 
amelyet előző nap a Művé-
szetek Palotájában adtak a 
művészek.
 A 2011-es esztendőben 
ezzel a nagyszabású kon-
certtel kezdődött a Műve-
lődési Ház tavaszi Jazz Klub 
sorozata. A következő kon-
certeket az Ady Klubban 
rendezik meg: március 12-
én 18 órakor a Triton, ápri-
lis 9. 18 órakor a Matthew 
Mitchell Trió és május 21-
én 18 órakor a Borbély Mi-
hály Balkán Jazz Project lép 
fel. Szeretettel várjuk az ér-
deklődőket!

Bognár Noémi
művelődésszervező
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Ezt vallják a gödi Németh László Álta-
lános Iskola 1998-1999-es labdarúgó 
is, a gödi kiskirályok.
 A diákolimpia teremlabdarúgó 
tornáján immár negyedszer nyerték 
el a Pest megye bajnokai címet - eb-
ben az évben Dankó László testneve-
lő tanár vezetésével.
  Az ide tornára ebben a korcso-
portban 124 iskola nevezett. A csa-
pat 11 mérkőzést  vívott, s mind a 11-
et pontveszteség nélkül (33 ponttal, 
69:10-es gólaránnyal) megnyerte.
A megyei döntőre 2010. február 9-én 
került sor Gödön a Balázsovics János 
Sportcsarnokban.
EREDMÉNYEK:

- Göd - Gyál 5:1;
- Alsónémedi-Tápiószecső 1:1;
- Tápiószecső - Gyál 0:2;
- Göd - Tápiószecső 3:1;
- Göd - Alsónémedi 8:0

A Gödi Sportegyesület fiatal labdarú-
gói különböző kupákon pályára lép-
ve, sikerekkel kezdték a 2011-es esz-
tendőt.
 Az U-13-as serdülő II. csapat 
Acsán szerepelt a Goldstars Kupán, 
ahol a fiúk tornagyőzelmet értek 
el. A gólkirály a Gödi SE csapatában 
szereplő Balázs Máté lett. Az U-19-
es ifjúsági csapatunk a Pest megyei 
Labdarúgó Szövetség által kiírt Fut-
ball7vége kupasorozaton szerepelt, 
ahol 3. helyezést ért el. Ugyanezen a 

Három a magyar igazság, 
egy a ráadás

1. Göd 9 pont, 
 16:2 -es gólarány, Pest megye  
 bajnoka
2. Gyál 6 pont, 
 5:8-as gólarány, ezüstérem
3. Alsónémedi 2 pont , 
 2:11-es gólarány, bronzérem
4. Tápiószecső 1 pont, 
 2:6-os gólarány
 A csapat tagjai: Földi Máté, Illésy 
Krisztofer, Lukács Márk, Pethő Balázs, 
Sebián Balázs, Suscsák Máté, Szalai 
Attila.

 
A gödiek góllövői a megyei döntőn:
Sebő András, Suscsák Máté 5-5; Nagy 
Gábor 4; Földi Máté, Illésy Krisztofer 
1-1
 
Az okleveleket és a díjakat Lukács Ist-
vánné, a Németh László Iskola igaz-
gatónője adta át.
 Azt, hogy jó kezekben van a lab-
darúgás utánpótlás, mi sem bizonyít-
ja jobban, hogy február 23-án a kö-
vetkező korosztály a megyei döntőn 
ezüstérmet szerzett.

Köllner Zsuzsa

A GSE utánpótlása sikerekkel 
kezdte az évet 
kupasorozaton az U-16-os serdülő I. 
csapat az 5. lett. A tornán a gólkirályi 
címet a Gödi SE   középpályása, Mar-
tin-Gál Miklós szerezte meg 16 talá-
lattal.
 – Ezeken a tornákon csapatainkat 
csak magasabb osztályban futballozó 

csapatok előzték meg. Itt szeretném 
megköszönni a játékosok hozzáál-
lását és szüleik önzetlen segítségét, 
hogy ezáltal csapataink eljuthattak 
ilyen mérkőzésekre – mondta Pató 
Gábor, a Gödi SE Labdarúgó Szakosz-
tályának utánpótlás-vezetője.       V. F. 
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Városunk sportéletének meghatározó dokumentuma lesz a 
Göd Városi Sportkoncepció. A tervezet kidolgozója dr. Hor-
váth László, aki 2000 óta a Gödi Sportegyesület elnöke.
 - 2010. év végén kért fel Markó József polgármester 
úr, hogy mint a legnagyobb, több évtizedes múltra visz-
szatekintő Gödi Sportegyesület elnöke, dolgozzam ki a 
gödi sportnak az elkövetkezendő esztendőkben megha-
tározó koncepcióját. A javasolt alapelveket, főbb irány-
vonalakat papírra vetettem, február végén a polgármes-
ter úrnak átadtam. A városi koncepció meghatározza, 
milyen irányba fejlesszük Göd sportéletét, benne az él-
sportot, az utánpótlás-nevelést és a szabadidősportot, 
természetesen a helyi adottságok figyelembe vételével. 
A javaslat elfogadása után tavasszal a városi sportélet 
szereplőivel, így az iskolákkal, egyesületekkel, sporthoz 
kapcsolódó szervezetekkel történő egyeztetések, majd a 
részletek kidolgozása lesz napirenden. Nyár elején a vég-
leges, teljes dokumentáció leadására kerül sor – foglalta 
össze Horváth László.                                      Vasvári Ferenc

Készül a város 
sportkoncepciója 
– az irányvonalak már 
a polgármesternél

SAKKHÍREK 
Február 6-án a Pest megyei 
I/A bajnokság 6. fordulójá-
ban csapatunk 4,5–0,5-re 
győzött Páty ellen. Nyert 
Pataji György, Dávid Béla 
és Antal György Bálint, re-
mizett Cselóczki Gábor. A 
7. fordulóban (február 20-
án) a biatorbágyi VIAMATT 
csapatot fogadtuk, és 3-2-
re nyertünk. Nyert Mohácsi 
Lajos és Dávid Béla, remi-
zett Pataji György és Guzsik 
István. Jelenleg 1,5 pont-
nyira a második helytől az 
5. helyen állunk a bajnok-
ságban.
 Az idén is megrendez-
zük a Snapszer-Sakk-Ulti 4 
fordulós csapatversenyt. 
Májustól havonta egy-egy 
fordulót tervezünk. Hely-
szín a Gödi Csárda, pontos 
időpontokról a későbbiek-
ben tájékoztatjuk az érdek-
lődőket.

 Minden hétfőn 1845-
2030 között a József Attila 
Művelődési Házban sakk-
edzéseket tartunk, ahova 
várunk minden érdeklő-
dőt, péntek délutánonként 

pedig az alsógödi Huzella 
Tivadar Általános Iskolá-
ban folynak sakkedzések 
gyerekeknek. 
 A www.sakkbill.fw.hu 
honlapon minden informá-

ciót megkaphatnak a sakk 
iránt érdeklődők. A képek 
Pátyon készültek a 6. for-
duló alkalmából.    

 Dávid Béla

A BELÉPÉS CSALÁDOSTUL programsorozat követ-
kező állomása a tavaszi gyalogtúra lesz, melynek 
időpontja március 26. Bővebb információk a www.
belepescsaladostul.mlap.hu honlapon olvashatóak.
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A Gödi Körkép egyik korábbi 
számában, Dombi Rita szer-
vezőmunkájának eredménye
képpen közreadtuk a gödi 
sportolási, táncolási lehető-
ségek gyűjteményét. Az al-
kalmak az eltelt időszakban 
változtak, bővültek. A gyűjte-
ményt frissítve, közel egy esz-
tendő elteltével ismét közzé-
tesszük. A felsorolás a város 
hivatalos honlapján, a www.
god.hu „sport” menüpontjá-
ban is olvasható. Az újabb le-
hetőségeket, változásokat, 
kérjük a dombi_rita@vnet.hu 
email címre szíveskedjenek 
jelezni.

AIKIDO
Balkányi András
/0670/329 0291/
http://aikido-god.atw.hu/ 
Ady Klub
Gyerek kezdő – kedd, péntek 
18.00-19.00
Gyerek haladó – kedd, péntek 
19.00-20.00
Felnőtt – kedd, péntek 20.00-
21.00

ASZTALITENISZ
Gulyás Miklós 
/0630/518 5490/
Németh László kisterem
Gödi SE
Gyerek – csütörtök 16.30-18.00
Felnőtt – kedd, csütörtök 19.00-
21.00

ATLÉTIKA
Tar Bertalan 
/0620/435 2312/
Huzella Tornacsarnok 
sportkör – hétfő,14.00-15.30

JIU-JITSU
Mayer Csaba 
/0630/977 3133/
(szervezés alatt) gyermek és fel-
nőtt korosztály / GDSE

JÓGA
Sumina Erika 
/0630/449 6175/
Etka jóga – szerda 19.00-20.30 | 
Ady klub
Etka jóga – csütörtök 19.00-
20.30 | JAMH
Etka jóga – hétfő 19.00-20.30, 
péntek 9.00-10.30 | Alexa-FITT
Testtartás javító, alakformáló – 
péntek 11.00-12.00 | Alexa-FITT
Szilágyi Elemér
/ 0627/313 366 /JAMH
Hatha jóga – kedd 17.30-19.00 
és 19.00-20.30

KAJAK-KENU
Sinkó László, Makrai Csaba 
/ 0627/336 135/
www.kajakosok.hu /
Alsógöd, csónakház, Gödi SE
10-18 éves korig, megbeszélt 
időpontban

KARATE
Karakó Sándor (3. dan mester)/ 
0620/579 1851
www.nagycsavar.hu/karate 
Huzella tornaterem
Shotokan karate kezdő, 5-13 év 
hétfő, péntek 17.30-18.30
Shotokan karate haladó 
hétfő, péntek 18.30 –20.00, 
szerda 18.00-19.30
Németh Tibor (1 kyu) | 
0620/914 9367
nt3221@gmail.com 
AMH
Wado-ryu gyermek   
hétfő, szerda 17.30-18.30

KÉZILABDA
Bagócsi Sándor 
0620/229 0040 
Balázsovits János Sportcsarnok  
Gödi SE
Alsósoknak (iskolai)  
kedd,csütörtök 16.00-17.00,
péntek 15.00-16-30.
Lány 91-94-ös korosztály  
szerda 18.30-20.00,péntek 
17.30--19.00
Lány 95-96-os korosztály  
kedd,csütörtök 17.00-18.00
Bilkó Magdolna
Huzella Tornacsarnok | sportkör
Felsős kéziszerda 15.30-17.00
Gyimesi Judit | 0670/318 0319 | 
Balázsovits János Sportcsarnok 
Női felnőtt hobby hétfő 19.30-
21.00
Miklósiné Ágota
Huzella Tornacsarnok 
sportkör
Alsós kézi szerda 14.00-15.30
Tősér Tibor | 0620/344 4712 | 
Balázsovits János Sportcsarnok 
Gödi SE
Női felnőtt NBII   
kedd,csütörtök 18.30-20.00

KOSÁRLABDA
Bahor Zsolt | Németh László 
kisterem
Felsős fiúk kedd 7.20-8.05
Lenkovics Mária
0620/458 6641
Huzella Tornacsarnok
ÖTYE 19-99 , édesanyák kosár-
labdája csütörtök 20.00-21.00
Kiss Péterné Andi
Németh László Iskola
Lány szerda 7.20-8.05

Kollár Zalán
0670/661 3478 
www.godkosar.hu
godkosar@gmail.hu 
Huzella Tornacsarnok Gödi SE
Ifi 17-18 éves fiúk és felnőtt  
hétfő 18.30-20.00,szerda 
20.00-21.30,péntek 19.00-20.00
Kadett 15-16 éves fiúk  
kedd 18.30-20.00,csütörtök 
17.00-18.30,péntek 18.00-19.00
Mihály Gyula 
www.godkosar.hu 
godkosar@gmail.hu 
Huzella Tornacsarnok Gödi SE
Gyerek 10-12 éves fiúk  
kedd, szerda 17.00-18.30, pén-
tek 16.00-17.00
Serdülő 13-14 éves fiúk  
kedd, szerda 18.30-20.00, pén-
tek 17.00-18.00

LABDARÚGÁS
Bahor Zsolt
Németh László Iskola
6. osztály hétfő 13.00-14.30
8. osztály szerda 13.00-14.30
Dankó László 
Németh László Iskola
Tömegsport foci első osztály  
csütörtök 13.00-14.00
Tömegsport foci másodikos  
kedd 13.00-14.00
Tömegsport foci 7-8 osztály  
hétfő 0.óra
Tömegsport foci   
hétfő14.30-15.30
1.-2.osztály  
kedd 14.00-15.00, csütörtök 
14.00-15.00
3.-4. osztály  
kedd 15.00-16.00, csütörtök 
15.00-16.00
5. osztály szerda 14.30-16.00
ovisok szerda 16.00-17.00
Gergely Zoltán 
0630/695 8597
Alsógödi focipálya Gödi SE
8-9-10 évesek   
hétfő, szerda, péntek 16.30-tól
Pató Gábor 
0620/949 2848
Alsógödi focipálya Gödi SE
16 évesek kedd, szerda, péntek 
16.30-tól
Tuza József
0670/635 6762
Alsógödi focipálya Gödi SE
19 évesek kedd, szerda, péntek 
17.30-tól
Galambos Zsolt
0630/428 7040
Alsógödi focipálya Gödi SE 
Felnőtt kedd, szerda, péntek 
19.00-tól
Petró János 
0620/447 1295
Gödi SE 

Öreg fiúk hétfő,csütörtök 
18.00-tól
Wagner Bálint
0630/569 9807
Kék Duna Klub Hotel
Óvodások 1-2. osztályosok 
hétfő,szerda 16.00- 17.00
Halmai Gábor 
0630/977 9687
Huzella Tornacsarnok
Alsós foci 2. oszt-tól  
kedd, csütörtök 16.00-17.00
Rataj András
0630/498 4526
Balázsovits János Sportcsarnok 
Gödi Sirály KHE
Teremfoci felnőtt csütörtök 
20.00-21.30
Balázsovits János Sportcsarnok
Teremfoci felnőtt vasárnap 
09.00-11.00
Huzella Tornacsarnok
Tar Bertalan
0620/435 2312
Huzella Tornacsarnok, iskolai 
sportkör
Felsős foci fiú kedd 0.óra, csü-
törtök 15.00-16.00

LOVAGLÁS
Simon Éva
0620/449 1874
Gödi Western Lovas Közhasznú 
Sport Egyesület
Simon István
0620/929 1377
Szálender lovastanya Göd 
(Esti lovagláshoz kivilágított 
körkarám) kedd-vasárnap 
10.00–13.00,14.00.–19.00
Hegedűs Zoltán
0670/948 2168
Díjugratás 14 éves kortól
NORDIC WALKING (sportgya-
loglás)
Somkereki Edit
0630/347 3109
kedden késő délután, vasárnap 
reggel

PING-PONG, FOCI, 
KOSÁR  
Tar Bertalan
0620/435 2312
Huzella Tornacsarnok  MÉSE
Csellengőknek foci, kosár 13-
25 éves fiataloknak, szombat 
19.30-23.00

RÖPLABDA
Kadocsa Anna
0620/291 5891
Németh László kisterem 
„Happy GÖRCS” amatőr hobby 
röpi nőknek vasárnap 18.00-
20.00
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Oláhné Szűcs Katalin
 0670/419 5699
Huzella Tornacsarnok GDSE 
(utánpótlás, versenysport)
Felsős fiú-lány hétfő, szerda 
14.30-16.00, péntek 14.00-15.30
kedd,csütörtök 18.00-19.30 
Huzella Tornaterem
Felnőtt edzés kedd 20.00-21.30 
Huzella Tornacsarnok
péntek 20.30-21.30 | Németh 
László kisterem
Rataj András
0630/498 4526
Balázsovits János Sportcsarnok 
Gödi Sirály KHE
FRÖCS haladó röpi 
szombat 19.00-21.00
Tar Bertalan
0620/435 2312
Huzella Tornacsarnok 
röpi, fiú-lány, sportkör  
kedd,14.00-16.00, csütörtök 
14.00-15.00

SPINNING 
(zenés teremkerékpározás)
Harangozó Timea 
0620/910 6243
Aphrodite Hotel
kedd, csütörtök 8.30-9.30
Kovács Mónika
0620/949 4449
Aphrodite Hotel
kedd 18.00-tól,19.00-tól
Bahor Zsolt
csütörtök 18.00-tól,19.00-tól

SQUASH
Stiglincz Orsolya 
0670/592 7636 
Aphrodité Hotel
Érdeklődni minden nap 7.00-
20.00

TAI CHI
Foki Lili| 0630/999 7301
Aphrodité Hotel
csütörtök 18.30-20.00

TÁNC
Bónis Evelin
 0630/718 7829
Alexa-FITT 
www.caridiansalsa.hu 
Salsa 16-tól, felnőtt  
 hétfő 17.30-18-30, péntek 
18.00-19.30
Czinóber Klára 
0620/596 1920
JAMH
Néptánc ovisoknak   
csütörtök 16.00-16.45
Néptánc kisiskolásoknak 7-10 
év csütörtök 16.45-17.45
Röcögő Néptánc csoport na-
gyoknak szerda 16.00-18.00

HIP-HOP
kedd,csütörtök 18.00-19.00
Wölcz Ildikó 
0620/203 7627
Alexa-FITT
Társastánc csütörtök 18.30-
20.00

TENISZ
Watzke Gábor
0620/941 8758 
Gödi SE

TOLLASLABDA
Szerecz Ferenc 
 0630/349 1354 
Balázsovits János Sportcsarnok
hétfő 15.30-17.00,péntek 13.00-
15.00

TORNA
Gajda Gabriella 
0620/557 4102 | Alexa-FITT
Pilates felnőtt  
szerda 17.30-18.30, péntek 
17.00-18.00
Halasi Dóra
Németh László Iskola (iskolai)
Aerobic péntek 13.00-14.00
Horváth Márta
 0630/630 5459
Ady Klub
Alakformáló callanetics, felnőtt 
hétfő 19.00-20.00,csütörtök 
19.30-20.30
Józsáné Sipos Ildikó 
0630/236 9692
Huzella Tornaterem
Talajtorna ált. iskolásoknak 
szerda 16.00-17.00, péntek 
15.00-16.00
Kata 
0670/546 2150
Alexa-FITT
Step-aerobic kedd,csütörtök 
17.30-18.30
Kapsza Kati 
0620/314 6074
www.trainersystem.hu/
kapszakati 
Kismama-tornaklub  
szerda 10.00-12.00 | JAMH
Kiss Péterné Andi
Németh László Iskola
Játékos gyerektorna 1osztály  
kedd 13.00-14.00
Játékos gyerektorna 2.-3.osztály 
csütörtök 13.00-14.00
Kiss Regina 
0630/638 9666
Aphrodite Hotel
Alakformáló   
hétfő,szerda 19.00-20.00
Sportjóga, felnőtt kezdő  
hétfő,szerda 20.00-21.00
Nagy-Varga Enikő 
0630/516 9842 | JAMH

Dézsi Yvett 
0630/911 6809
GDSE Táncszakosztály
Harkai Anett
0620/937 8591
GDSE Táncszakosztály
Ovis jazzbalett kezdő 
csütörtök 16.30-17.30 
Aphrodite Hotel
Ovis jazzbalett haladó  
hétfő 16.00-17.00  
Aphrodite Hotel
Jazzbalett, 1-2 oszt lányok  
kedd,csütörtök 16.00-17.00 és 
17.00-18.00 
Huzella tornaterem
Divattánc, 3-4. osztályos lányok 
hétfő,péntek 16.00-17.00
JAMH Huzella tornaterem
Divattánc, felsős lányok 
hétfő,csütörtök 15.00-16.00
JAMH
Divattánc, haladó-fellépő cso-
port hétfő 17.00-18.00, szerda 
18.00-19.30 | JAMH
Alakformáló konditorna höl-
gyeknek hétfő 18.00-19.00 
JAMH
Társastánc felnőtteknek  
hétfő 19.00-20.00 JAMH
Halmi Viktória 
0630/519 9918
Alexa-FITT
Hip-Hop, 6-20 évesig  
kedd,csütörtök 16.30-17.30
Kiss Krisztina
0630/221 4399 
Alexa-FITT
Hastánc 12 éves kortól, felnőtt 
kedd 18.30-20.30
MediDance (táncterápia)  
szerda 18.30-20.30
Sághy Judit 
0620/970 6039 
JAMH
Hastánc, kezdők   
csütörtök 19.30-21.00
Hastánc, haladó felnőtt  
kedd, 19.00-20.30
Som Gizella
Alexa-FITT
Klasszikus balett, kezdő, haladó 
hétfő 15.45-16.30, szerda 16.30-
17.30
Pelczéder Zsuzsa 
0630/475 2940
Grease TSE Madách u. 30. ( Jer-
nei ABC)
Akrobatikus rock’n roll, kezdő 
hétfő, szerda 17.30-18.30
Akrobatikus rock’n roll, haladó 
hétfő 16.30-17.30,péntek 16.00-
18.00
Akrobatikus rock’n roll, verseny 
kedd, csütörtök 15.30-16.30
Latin show tánc  
kedd, csütörtök 16.30-18.00
Felnőtt társastánc csütörtök 
este 19.00-tól

Anyuka torna hétfő, péntek 
10.00-11.00
Sántha Tímea 
0620/425 9792
Kék Duna Klub Hotel
Vizitorna felnőtteknek  
hétfő,szerda 11.00-12.00
hétfő, szerda, péntek 18.00-
19.00
Somkereki Edit
0630/347 3109
Németh László kisterem 
Gerinctorna preventív  
szerda 19.30-20.30 
szombat, 9.00-10.00
Alexa -FITT
Step és alakformáló light  
hétfő 19.30-20.30
Step és alakformáló 
hétfő, szerda 18.30-19.30,
péntek 19.00-20.30
Body Art ( Alexa-FITT)  
kedd, csütörtök 20.00-21.00
Aphrodite Hotel Body Art 
szombat 7.45-8.45,  Alexa-FITT

ÚSZÁS
Németh Rudolf 
0630/444 0474 
Kék Duna Klub Hotel
Oktatás gyerekeknek  
szerda 15.00-18.00,péntek 
14.00-16.30
Sántha Tímea 
0620/425 9792
Kék Duna Klub Hotel
Gyermek, felnőtt, kezdő, haladó 
hétfő,péntek délután
Virányi Bori 0630/599 2804
Aphrodite Hotel 
www.kisporonty.hu
Babaúszás 0-6 évesig, ko-
ronként csütörtök 11.30-
12.15,15.15-18.30
péntek 16.00-18.00,vasárnap 
8.30-14.00

SZINKRONÚSZÁS
Kobolák Gabriella 
0630/952 5661
6-9 éves lányoknak  
gabisynchro@gmail.com
GDSE

VÍZILABDA
Horváth Ákos
0670/616 1717
GDSE
6-14 éveseknek, több helyszínen

BELÉPÉS 
CSALÁDOSTUL
Wagner László 
0630/668 8545
http://belepescsaladostul.
mindenkilapja.hu/ 
becsal6@gmail.com 
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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 

LEIER 30 N+F tégla AKCIÓ 2011. 03. 31-ig 
vagy a készlet erejéig: 218 Ft/db (80 db/raklap) 
Raklap díj: 2.625 Ft/db. raklap használati díj: 500 Ft/db.
Az árak áfás, 12 raklap felett Dunakeszi és 25 km-es vonzáskörzetében leszállított, 
ledaruzott forintban értendő árak!

Kertépítő szépítő AKCIÓ 2011. 03. 31-ig
Szolgáltatások, amit nyújtunk Önnek: 

térkő alap kiszedés „tükör” készítés 6.250 Ft/óra+kiállás kisgéppel 
konténeres sitt - törmelékszállítás 4 m3-es 22.250 Ft 
            8 m3-es 32.250 Ft 
ömlesztett áruszállítás 1 m3-től 15 m3-ig 1.250 Ft/m3-től!
kerti szegély lerakása, szintezés, térkövezés, besöprés 1.875 Ft/m2-től

 
Térkő alaphoz: Bazalt 0-32-es: 3.320 Ft/m3

 Töltősóder: 2.750 Ft/m3

Térkő szintezéshez: 0-4-es homok: 3.250 Ft/m3

Térkő besöpréshez: Lb Knauf kvarchomok 40 kg/zsák: 699 Ft/zsák 

Térkő 6 cm-es hullám 12x24 szürke 10 m2/raklap 
 és parkett 10x20 9,7m2/raklap: 1.655 Ft/m2 
Térkő 6 cm-es hullám 12x24 színes* 10 m2/raklap 
 és parkett 10x20 9,7m2/raklap: 1.858 Ft/m2  

Kerti szegély natúr 100x20x5cm: 399 Ft/db
Kerti szegély kétrétegű szürke 100x20x5cm: 499 Ft/db 
Kerti szegély kétrétegű színes* 100x20x5cm: 599 Ft/db
*piros, sárga, barna, antracit

Raklap díj: 1.900 Ft/db., raklap használati díj: 200 Ft/db.
Az árak áfás, 10 raklap felett Dunakeszi és 25 km-es vonzáskörzetében 
leszállított, ledaruzott forintban értendő árak!

Solnhofeni 5-7 mm-es terméskő: 1.990 Ft/m2

Horvát mészkőlap: 2.750 Ft/m2

Sziklakert: 17.500 Ft/kosár
LEIER zsákos virágföldek bevezető áron!

A fenti árak áfás forintban megadott árak 
és a készlet erejéig érvényesek! 

Nagyobb mennyiség esetén kérjen egyedi árat 
elérhetőségeinken!

A K C I Ó K   2 0 1 1.  m á r c i u s  3 1 - i g 

É P Í T Ő A N Y A G 
É S  M I N D E N . . .
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NE UTAZZON EZÉRT VECSÉSRE!
ITT KAPHATÓ A FINOM VECSÉSI SAVANYÚSÁG!

• Hordóban érlelt több
féle savanyúság

• Fejes és apróra gyalult
savanyú káposzta
• Száraz tészták

nagy választékban

Telefon: 06-30-421-5776

SZI-SZI SÜTIBOLT A REFORM CSARNOKBAN
ÚJ KÖRNYEZETBEN - JÓ ÁRON - VÁROM KEDVES VEVŐIMET

• Cukrászsütemények csak elvitelre
• Aprósütemények, különféle torták, krémesek, pogácsák
Minden nap friss áru
Tortarendelést felveszünk!
MINDEN HÉTEN MÁS-MÁS AKCIÓ!
Telefon: 06-30-421-5776
Nyitva tartás:  Kedd - Péntek: 700-1900

           Szombat: 700-1400

Felső-gödön a Kálmán és Lenkey u. sarkánHÚSVÉT ELŐTTI HÚSVÁSÁR AKCIÓ!
Március 12-től április 22-ig (a készlet erejéig)

Reform Piac Csarnok
(Felső-gödön a Kálmán és Lenkey u. sarkán)

Sertés comb: 989 Ft/kg
Sertés karaj: 1099 Ft/kg
Marha comb: 1599 Ft/kg
Marha lábszár: 1399 Ft/kg
Tanyasi egész csirke: 579 Ft/kg
Csirke szárny: 499 Ft/kg
Csirke farhát: 179 Ft/kg
Pulykamell filé: 1399 Ft/kg
Házi készítésű termékek, mangalica termékek,
élő hal és halszeletek kapható!
Húsvéti sonka vásár!
Vadhús külön rendelésre!

Nyitva tartás: Kedd - Péntek: 700-1900

  Szombat: 700-1400

Tel.:  06-20-2649-780
Esküvőre, rendezvényre rendelt nagyobb mennyiséget 
Gödön és környékén díjmentesen kiszállítunk.
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„Szakértelem, tapasztalat, diszkréció.”

Nagyméretű táblára lettem figyelmes a múlt hónapban 
a 2-es főút mellett.  Érdekes betűkkel Antik Udvar felirat 
hirdeti, hogy valami izgalmas dolog született Gödön, 
a Pesti út 32. szám alatt. Este megszemléltem a kiraka-
tot, olyan érzésem volt, mintha 100 évet visszarepültem 
volna az időben. Gyönyörűen kárpitozott és politúro-
zott bútorok sorakoztak. A falakon tükrök, festmények, 
az egyik sarokban pedig egy vitrin állt csöndes magá-
nyában. A nyitva tartás tábla stílusosan egy régi kotta-
tartón került elhelyezésre. Nem is vettem észre, hogy 
közben egy idős hölgy áll mellettem. Köszönésemet vi-
szonozta, majd megjegyezte, hogy minden nap itt megy 
el és mindig megáll pár percre. 

Antik Udvar 

 Másnap felkerestem a kereskedést. Belépve vettem 
észre, hogy az üzlet nagyobb, mint ahogy kívülről lát-
szik. A belső helyiségekben szekrények, komódok és egy 
terített étkező asztal fogadott, amelyen étkészletek so-
rakoztak. A kereskedésben két fiatalember volt, épp egy 
régi gyertyatartó fölé hajolva vizsgálták a tárgyat. Ud-
variasan köszöntek, majd hagyták, hogy körbenézzek, 
később hellyel kínáltak, beszédbe elegyedtem velük. Ki-
derült, hogy az üzletet tavaly decemberben nyitották, 
közös a bejáratuk az épületben működő ingatlanirodá-
val. Az egyikük az ügyviteli és értékesítési feladatokért, 
a másikuk a bútorok felújításáért és beszerzésért felelős. 
Az előbbi Nagy Emil, aki végzettségét tekintve közgaz-
dász, illetve Richter Tamás, aki bútor restaurátor. Mind-
ketten, ahogy ők állítják inkább gyűjtők, mint kereske-
dők. Sokszor indokolatlanul ragaszkodnak egy-egy régi 
tárgyhoz és hetekig nézegetik, babusgatják. Szerintük 
ezek a tárgyak beszélnek... Szóval ez a gyűjtői szenve-
dély. Az Antik Udvar hitvallását abban határozták meg, 
hogy: „Szakértelem, tapasztalat, diszkréció.” Egy olyan 
üzletet igyekeznek működtetni, ahová nyugodtan be-
térhet bárki, aki nyitott a régi tárgyak és bútorok iránt. 
Nagy Emil elmondása alapján körvonalazódik egy Antik 
Udvar Piknik elnevezésű program, amelyet május végén 
akarnak megrendezni. Ezen az eseményen egy kisebb 
kirakodó vásárt valósítanának meg az épület belső kert-
jében. Az eseményen teával, süteménnyel várnák az ér-
deklődőket.  
 Az elsődleges céljuk most az, hogy megismerjék a 
környékbeliek az üzletet. Szívesen adnak tanácsot, ha 
régi bútorok, műtárgyak eladásáról van szó, ingyenesen 
felértékelik az adott terméket, vállalják a restaurálásu-
kat és kárpitozásukat, sőt még a bizományos értékesíté-
sét is. 
 Jól eső érzés, hogy vannak még olyan fiatalembe-
rek, akik olyan tárgyakért rajonganak, amelyek nagy-
szüleink használatában álltak, felújítják azokat, meg-
őrizve az utókornak.  (X)



Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.comGÖDI KÖRKÉP24

Ursa üveggyapot
DF42-es 10 cm-es 390 Ft/m2

   5 cm-es 195 Ft/m2

Rockwool kőzetgyapot
10 cm-es 800 Ft/m2

  5 cm-es 400 Ft/m2

Külső hőszigetelési rendszer megrendelésre kedvező áron, 
60.000 Ft feletti megrendelés esetén helyszínre szállítva.

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
Érdeklődjön kereskedésünkben!

Fenyőfürészárú

6 m-ig 58000 Ft/m3

Három m3 feletti
vásárlásnál 56000 Ft/m3
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P E D I K Ű R 
Otthonában, kényelmes 
körülmények között 

pedikűrös, 
gyógypedikűrös 

kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

PROGRAMOK-AKCIÓK:

MÁRCIUS 10. CSÜTÖRTÖK, izsáki boraink és csapolt sörünk 50%-os áron fogyasztható!
MÁRCIUS 12. SZOMBAT, SCARABEUS koncert este 19-től!
MÁRCIUS 16. CSÜTÖRTÖK, ételeinket, pizzáinkat 50%-os áron kínáljuk!
MÁRCIUS 26. SZOMBAT, Csülök visszavág (csülök evő verseny II. rész)

EBÉD MENÜ, ÉTEL, PIZZA RENDELÉS:
Tel.: 06-27-336-991  •  www.szechenyicsarda.hu

SZÉCHENYI CSÁRDA MÁRCIUSI PROGR AMJAI:
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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 26-án 
szombaton 9-12h-ig 
NYÍLT NAPOT tartunk 
óvodánkban, melyre 
szeretettel várjuk 
a gyermekeket 
és érdeklődő szüleiket!

Göd,Pesti út 146.
Tel.:+3670/5175110
www.csigabigagod.hu
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Kiss Melinda
fodrász 
műköröm 
fülbelövés 
orrpiercing

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

BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

HYDROPRINT BT
HIRDETÉSFELVÉTEL

Kérjen árajánlatot:

BRUMÁR GYÖRGY

06 70 574 5530
Email: hydroprint@invitel.hu

Unja az otthoni 
hajszárítást?

VÁLTSON HAJSZÁRÍTÁS 
BÉRLETET!
ára: 6000.-Ft

Egy hónapban annyiszor jön 
frizuraszárításra, ahányszor szeretne!

A bérlet ára tartalmaz egy hajvágást is!
Szeretettel várok minden 

régi és új vendéget!

ECK IBOLYA
fodrászmester

Időpont egyeztetés: Tel.: 06 30 / 692 8443
IBY Fodrászat - 2131 Göd, Pesti út 75.
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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

•	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! 

Megbízható, antialkoholista 
szobafestő szakember vállal:

Ha már elege van 
a kontár munkából
-hívjon bátran!

Buzás Krisztián
06 20 665-8487

SZOBAFESTÉST- MÁZOLÁST - TAPÉTÁZÁST
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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!

Temetkezés
Teljeskörű temetkezési szolgáltatás

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

ügyelet: 06 20 9331-302

Sitt, sóder, homok, 
termőföld szállítás, 

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

GÉPI FÖLDMUNKA

KONTÉNER RENDE LÉS

06-20-941-5805
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Februári keresztrejtvényünk megfejtése:
„Az Inczeffy Patika Gödön ingyen házhoz szállítja az 
ott vásárolt gyógyszereket”
Nyerteseink: Táborszki Ferenc és Bagdi Károly
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 2 000 Ft-os ajándékutalvány, 
amelyet az Iby fodrászatban válthat be.
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GYEREK SZEMÉSZET
A SZEMCSI OPTIKÁBAN
Kilenc hónapos kortól…

Időpont: 
2011. 04. 02. / szombat 
9,00 -14,00-ig

2011. 04. 09. / szombat 
9,00 -14,00-ig

Bejelentkezés alapján!

Szakorvos: Dr. Véghseő Andrea (Heim Pál)

                  Vizsgálat díja: 2000 Ft/ fő

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

 
ITT A KULLANCS SZEZON! 

Védjük meg kedvenceinket! 
  

      A                         Kisállatrendelő 

(2131 Göd, Templom utca 2/a) 
 

márciusban 15 % kedvezményt 
ad a kisállatok külső parazita elleni kezelésére! 

 
Bolha és kullancs elleni spot on és nyakörv, valamint 

Babésiosis és Lyme-kór elleni oltás 
15 % -kal olcsóbban 

 
Nyitva tartás: 
Hétfő - Péntek:  9-11 h, 16-20 h 
Szombat:     9-12 h 
 
Bejelentkezés:  
dr. Megyery Csaba állatorvos 
0620 935 1790; 0620 552 4387 
info@godiallatorvos.hu  
 

www.godiallatorvos.hu 
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