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Várjuk Önöket
ANGI VIRÁG-AJÁNDÉKBOLTJAINKBAN!
Kedves vevőink! Tegyék környezetüket, életüket 
színesebbé virágokkal. Ehhez nyújtunk segítséget 
tavaszi virágkínálatainkkal.

SAJÁT KERTÉSZETÜNKBEN TERMELT:
árvácska, százszorszép, egynyári virágpalánta, 
sokszínű muskátli (félfutó, futó és álló), balkonnö-
vényeink széles választékával, SZOLÍD ÁRAKON!

A közelgő húsvéti ünnepekre, valamint anyák napjára 
nagy választékú cserepes és szálas virágkínálatunkkal 
várjuk mindkét üzletünkbe kedves vásárlóinkat.
Alkalmi csokrok, kegyeleti koszorúk készítését rövid 
határidővel vállaljuk

Angi Virág-Ajándék
Felsőgöd, Latabár Kálmán tér 
(régi 2-es műút autópihenő parkoló)
Tel.: 330-611, Nyitva tartás: H-P: 9-17, Szo: 9-16, V: 9-13

Felsőgöd, Deák Ferenc u. 54.
Tel.: 330-123, Nyitva tartás: H-P: 9-17, Szo: 9-16, V: 9-13
email: szaboarpad111@t-email.hu
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Az óraátállí-
tás mindenkit 
megviselt. Di-
ákjaimon lát-
tam, hogy kó-
vályogtak az 
iskola épüle-

tében. Az első órákon használhatat-
lanok voltak. Állítólag semmi jelentő-
sége sincs annak, hogy előre állítjuk 
az idő kerekét.
 Így van ez sokszor az életünkben, 
amikor nem értünk döntéseket. Nem 
tudjuk, miért emelkedik a szemét-
szállítás díja, nem értjük azt a pol-
gármesteri bejelentést, miszerint az 
is elképzelhető, hogy az ingatlanadó 
eddig sem alacsony ára tovább emel-
kedhet. Azt hiszem, nincs polgár-
mester, aki ilyet könnyedén kijelent, 
hiszen az ő családtagjai is az adott te-
lepülésen élnek, tehát a megszorító 
intézkedések a sajátjait is jelentősen 
érinthetik. 
 Senkinek sem esik jól, ha egyre 
többet vesznek ki a zsebéből. Ha figye-
lembe vesszük, mi történik Pest me-
gyében, higgyék el, Gödön kifejezetten 
jó a gazdálkodás! Ezt nem a kincstári 
optimizmus mondatja velem.
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 Miért az árdrágulás? Miért nem 
viszi el a város a köztereinken ösz-
szegyűjtött avart a saját költségén? S 
ha a lakók elviszik az erre a célra kije-
lölt lerakóhoz, legalább az odaveze-
tő úton ne kelljen azért aggódniuk, 
hogy autójuk tengelytörést kap.
 Visszatérve a városi költségek-
hez, az legyen köztudott, hogy az ál-
lam semmivel sem könnyítette meg 
az önkormányzatok életét. Az okta-
tási normatíva helyben maradó része 
ugyan nominálisan némi növekedést 
mutat, de az állami támogatás - elő-
ször a rendszerváltás történetében 
-  nem éri el a teljes költségek ötven 
százalékát. 
 Ez lesz az első év, amikor az út-
építési hitelek éves kamat- és tőke-
törlesztését fizetni kell. A város svájci 
frankban vette fel a hitelt. Folytas-
sam?... A kör bezárult. A benzinár-
emelés egész gazdaságra kiterjedő 
hatásáról nem is írtam. 
 De élnünk kell. A városnak mű-
ködnie kell. Ez mindannyiunk közös 
érdeke.

Rovó Péter 17. oldal

Március 15. Gödön 8. oldal Városi majális – programok  11. oldal



GÖDI KÖRKÉP

Önkormányzati hírek

Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com4

Március 22-én tartotta soron kö-
vetkező, munkaterv szerinti ülé-
sét Göd Város Önkormányza-
tának képviselő-testülete. Két 
képviselő, Rábai Zita és Forró Gá-
bor betegség miatt volt távol,  
akiknek az ülés megnyitása után 
jobbulást kívánt a polgármester. 

Művészetoktatás – díjemelés
A Németh László Általános Iskola és 
Művészetoktatási Intézményben kér-
hető térítési díjak és tandíjak mérté-
két és eseteit a közoktatási törvény 
114-117. §-i   szabálya keretei között 
kell megállapítani. A díjak megállapí-
tásának másik két összetevője a mű-
vészetoktatási szakfeladat norma-
tív hozzájárulásának egy tanulóra 
eső része, illetve a művészetoktatá-
si szakfeladat ellátás   összköltségé-
nek fajlagos összege. E két értéket a 
tanév kezdeti állapot szerint kell érté-
kelni. A 6-18 éves tanulók heti 4 órás 
foglalkozása esetén a féléves térítési 
díjak a következőképpen alakulnak 
az előző évhez képest: A legjobb ta-
nulmányi átlagú gyermekek 7.000 Ft 
helyett 9.000 Ft-ot, a legalacsonyabb 
átlagúak az eddigi legmagasabb 
17.000 Ft helyett 18.000 Ft-ot fognak 
fizetni. Heti 2 órás foglalkozás (előké-
szítő) esetén a féléves térítési díjak az 
eddigi 4.500 Ft-ról a tanulmányi átlag 
függvényében 6-8.000 Ft-ra emel-
kednek. Az így változott összegek a 
bekerülési költség 5-20%-át teszik ki.

SZMSZ elfogadása
Göd Város Önkormányzatának Szer-
vezeti és Működési Szabályzatát egy 
munkacsoport vizsgálta fölül, és tett 
módosító javaslatokat annak megújí-
tására, majd valamennyi szakbizott-
ság megtárgyalta és kiegészítette az 
előterjesztést. A testületi ülésen is el-
fogadta az előterjesztő Sipos Richárd 
javaslatát, miszerint az üléseken készí-
tett hangfelvételeket 5 (és ne csupán 1) 
évig őrizzék meg. Markó József előter-
jesztését, miszerint az SZMSZ lehetősé-
get ad arra, hogy miután egy képviselő 
felhasználta hozzászólásait, a polgár-

mester megvonja a további szót tőle, 
a testület azonban még megszavazhat 
hozzászólási lehetőséget neki - a mó-
dosításnak köszönhetően maximum 
egy alkalommal így fogadták el.

Szilárd hulladék                         
ártalmatlanítása
Módosították a fenti közszolgálta-
tás ellátásáról szóló rendeletet. Éven-
te egy alkalommal lesz lomtalanítás, 
emelkednek a térítési díjak, a zöld-
hulladék elszállítása (az összekötö-
zött gallyak kivételével) fizetőssé 
vált. Jelenleg a városban termelődő 
kommunális hulladék összköltségét 
osztják vissza ingatlanokra, mely a 
díjszámítás egyik módja. Ennél igaz-
ságosabb lesz a hulladékelszállítás-
kor történő súlymérés alapú költség-
számítás, melyre a következő naptári 
évtől szeretne átállni a város is. Az új 
éves térítési díj 23.400.- Ft, amit új-
donságként 4 részletben lehet befi-
zetni az alábbiak szerint:

110-120 
literes tároló

I. negyedév 4.100 Ft

II. negyedév 6.433 Ft

III. negyedév 6.433 Ft

IV. negyedév 6.434 Ft

Tulajdonosi hozzájárulás
Optikai kábelek lefektetéséhez adta 
kártérítési igénye és a használt terület 
eredeti állapotára való visszaállításá-
nak igénye mellett az Önkormányzat. 
Az így befolyó ca. 2,5 M Ft felhaszná-
lására tett javaslatot Lenkei György: 
viacolor kivitelű járda építését kezde-
ményezte a Rómaiak útján.

Alapítványi támogatás
A Szociális Bizottság saját kerete ter-
hére 10.000 Ft-os támogatásban ré-
szesíti a testület hozzájárulásával a 
Medicopter Alapítványt.

Lakásértékesítési ajánlat
Göd Város Önkormányzata nem kí-
ván élni a StartOtthon Kft 17 lakásra 
vonatkozó 244 800 000 forint végösz-
szegű lakásértékesítési ajánlatával.

Törvényességi észrevétel
A Pest megyei Kormányhivatal ész-
revétele alapján módosítani kell a 
polgármesteri fizetés, valamint a 
polgármesteri és alpolgármesteri 
költségtérítés megállapítását, ugyan-
is nem szabad kerekíteni az összeget. 
A kérdéses 25 (!) Ft-tal csökken tehát 
a polgármesteri fizetés, valamint eb-
ben a kérdésben érintettségükre hi-
vatkozva nem szavazhatnak a tiszt-
séget betöltők. Ki fogja megszavazni 
– ezen gondolkodásmód mentén – a 
képviselői tiszteletdíjak mértékét a 
jövőben?

Földterület vételi ajánlat
Göd Város Önkormányzatának   Kép-
viselő-testület jóváhagyta, hogy a 
Göd 4258 hrsz-ú ingatlanból a DRMV 
Zrt. által megépítendő regionális víz-
vezeték - a védőtávolságok betartá-
sával - közterületre kerüljön, melynek 
érdekében  a területvásárláshoz a hi-
vatalos változási vázrajzot a Beruhá-
zási Osztály készíttesse el. A hivatalos 
telekalakításra alkalmas változtatá-
si vázrajz elkészíttetésének költségét 
és az adásvétellel kapcsolatos költsé-
get az Önkormányzat vállalja. A tes-
tület döntött arról, hogy a Göd 4258 
hrsz-ú magántulajdonú ingatlanból 
52 m2  térmértékű földterületet meg-
vásárol bruttó  140 ezer Ft-ért. 

Lakossági hozzájárulás meg-
valósult útépítés költségeihez 
– fizetési könnyítés
Nem kommunikálta kellő mértékben 
az Önkormányzat a 2010-ben meg-
épített szilárd burkolatú utak építé-
sénél a lakossági hozzájárulás szük-
ségességét – ismerte el a testület. 
Elhamarkodott volt a  90.000 Ft-os 
csekkek márciusi kikézbesítése is hó 
végi fizetési határidővel. Az érintett 
ingatlantulajdonosok levelet kapnak, 
melyben nyilatkozatukat kérik, hogy 
június 15-ig egy összegben szeretnék 
rendezni a hozzájárulást – ez eset-
ben 10%-os kedvezményt érvénye-
síthetnek, vagy részletfizetési lehe-
tőséget kérnek. Társasházi albetétek 
esetében 1 év alatt 4 részletben kell 
teljesíteni a befizetéseket, önálló in-
gatlanok esetében 3 év alatt, szin-
tén három havonta, azaz összesen 12 

Testületi ülés összefoglaló
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HELYREIGAZÍTÁS
A következőket írtuk:
„Sipos Richárd azonban szavazást 
kért arról, hogy a sportcélú támo-
gatás ne kizárólag a GSE-hez kö-
tődjön, hanem a városban működő 
más sportegyesületekhez.”

Helyesen:
„Sipos Richárd azonban szavazást 
kért arról, hogy a sportcélú támo-
gatás ne kizárólag a GSE-hez kötőd-
jön, hanem - annak prioritását és 
tavalyi támogatási összegét meg-
tartva - a városban működő más 
sportegyesületekhez is.”

részletben kell kifizetni a hozzájáru-
lást.  Az első csekk befizetési határ-
ideje szintén 2011. június 15. A pályá-
zati források felhasználásával készült 
utak összköltségének 70%-át állja a 
pályázat kiírója, 23%-át a város (az-
az valamennyi adófizető), és 7%-át az 
érintett ingatlantulajdonosok között 
osztották szét.

Ásványvíz
Zárt ülésen pályázatot írt ki Göd Vá-
ros Önkormányzata ásványvíz értéke-
sítésére.

Közoktatási szerződés
A KOSB és a PEKJB határozatai alap-
ján megszavazta a testület a Búza-
szem Iskolába járó gödi  gyermekek 
után közoktatási szerződés kereté-
ben kifizetendő évi 30.000 Ft/ gyer-
mek támogatást, azzal a kikötéssel, 
hogy amennyiben 2011 nyaráig az ál-
lam a beígért emelt összegű egyhá-
zi normatívát kifizeti a gödi keresz-

tény iskolának, akkor az intézmény 
300.000 Ft-ot visszafizet az önkor-
mányzatnak.

Városi televízió szolgáltatás
Nem volt élő közvetítés a munka-
terv szerinti testületi ülésről, ugyan-
is az elmúlt években szolgáltató Ro-
yal Media Zrt. (Inside Tv) és a Városi 
Kommunikációs Nonprofit Kft. között 
még nem született meg a megállapo-
dás sem a műsorsugárzási jogok át-
adását, sem a műsorkészítés továb-
bi szolgáltatását illetően. A város az 
ülés archiválásáról gondoskodott, és 
a Royal Media Zrt. is forgatott. Fel-
vétel tehát készült, a leadás módját 
és körülményeit kell megteremteni. 
Markó József polgármester Sipos Ri-
chárd érdeklődésére a kialakult hely-
zetről azt mondta: A város nem zár-
kózik el a továbbiakban sem az elől, 
hogy a korábbiakban szolgáltató és a 
műsorközlési jogokkal jelenleg is ren-
delkező céggel újra megállapodást 

A Pest Megyei Kormányhivatal ve-
zetésével megbízott fiatal ország-
gyűlési képviselő arról beszélt, hogy 
milyen előnyöket jelent az, hogy gya-
korló politikus irányítása alá került a 
közigazgatás. Ilyen a gyors visszacsa-
tolás, a felmerült problémáknak az 
országgyűlés elé egyenes úton törté-
nő beterjesztésének lehetősége. 
 - A járások kialakításának fő cél-
ja az, hogy „egynapi járóföldre” az ál-
lampolgárok minden ügyüket egy 

helyen, szakértő segítségével elvé-
gezhessék, anélkül, hogy akár egyet-
len napot is ki kelljen venniük azok 
elintézéséhez. A Pest megyében há-
rom helyen üzemelő Kormányabla-
kok 8-20 óráig, két műszakos nyitva 
tartása is azt a célt szolgálja, hogy 
munkaidő után is igénybe lehessen 
venni a szolgáltatásokat – mondta 
a kormánymegbízott. Tarnai, mint a 
többi megyei településen és közigaz-
gatási hivatali szerveknél, városunk-

kössön, amennyiben a cég a város ja-
vára lemond az említett jogokról. Elő-
fordulhat azonban, hogy átmeneti-
leg szünetel a szolgáltatás, vagy más 
megoldást keres az ezzel megbízott 
Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.

G. K.

Kormánymegbízotti látogatás ba is tapasztalatokat, igényeket, ész-
revételeket gyűjtött az őszi jogalkotó 
munkához.  
 Markó József a megbeszélés so-
rán érintett témák közül az önkor-
mányzatok várható – és sok esetben 
szükséges – átszervezése kapcsán 
felmerült helyi aggodalmakat tár-
ta a kormánymegbízott elé, neveze-
tesen, ha az oktatásügy, és vele az 
utána járó normatív támogatások, 
valamint a helyi iparűzési adó köz-
pontosítva lennének, a Gödhöz ha-
sonló települések tömegesen ke-
rülnének lehetetlen helyzetbe a 
korábban vállalt kötelezettségeik 
teljesítését illetően.                     G. K.

Tarnai Richárd, a gödi Városházán Markó József polgármesterrel 
folytatott megbeszélést. Ezt követően a két politikus sajtótájékoz-
tatón ismertette a találkozó témáit és céljait.

Üléseznek a képviselők
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A közmeghallgatás alkalmat 
adott a testület 2011-2014-
es  programjának bemuta-
tására, és a városban élők is 
feltehették kérdéseiket. 
 Markó József  polgár-
mester bevezető beszédé-
ben a város általános hely-
zetéről beszélt, a meglévő 
nehézségekről, azok ke-
zeléséről, hangsúlyozva, 
hogy Göd messze nincs a 
legnehezebb helyzetű te-
lepülések között. Rövid 
magyarázatot adott a sze-
métszállítási díjak emel-
kedésének okára. Vázolta, 
hogy a következő években 
emelkedhet a jelenleg mi-
nimumszinten tartott ingat-
lanadó mértéke. Elmondta: 
A nem kötelező önkormány-
zati feladatok áttekintését 
és csökkentését is mérlegeli 
a város vezetése. Ilyen lehet 
az okmányiroda, melynek 
éves 50 milliós költségveté-
sének mintegy 10%-át állja 
az állam.
 Dr. Pintér György alpol-
gármester kifejtette, hogy 
a pénzügyek terén ciklus-
programban gondolkodik a 

város vezetése. Figyelembe 
kell azonban venni, hogy az 
állami döntések, a gazdasá-
gi változások, a svájci frank 
árfolyamváltozásai mind ki-
hatással vannak és lesznek 
a tervek megvalósulására. 
Jelenleg három hitelt fizet 
a város, emellé kell venni a 
kötvénykibocsátás után fi-
zetendő törlesztést. Az így 
kapott, kerekítve 350 mil-
lió forintos törlesztés a költ-
ségvetés mintegy 7%-át te-
szi ki.
 A nagy létszámban 
megjelent lakosság számos 
témakörben tette fel a kér-
déseit. Ezek közül kiemelen-
dő a közterületen keletkező 
zöldhulladék elszállítására 
vonatkozó kérdés. A már-
ciusi testületi ülésen is tár-
gyalt kérdésre a lehetséges 
megoldások között a körzeti 
képviselők illetve a készülő 
zöldfelületi kataszter alkal-
mazásával lehetne az ápolt 
közterület nagysága és fa-
állománya alapján ingyenes 
elszállítást/zsákot igényelni.
 A felsőgödi gát egy sza-
kaszán a víz több m2-nyi te-

rületen alámosta betont, 
beomlott a Duna felőli fal 
egy része. Többen aggód-
nak a gát teherbírása miatt 
a közelgő tavaszi zöldár és 
az elmúlt évek árvizeikor ta-
pasztalt állapotok miatt.
 A gát a Vízügyi Igazgató-
ság területe, az önkormány-
zat nem végeztethet sem-
miféle munkát ott. A Vízügy 
figyelmét azonban levélben 
ismét felhívják a kérdéses te-
rületre, bízva abban, hogy jó 
megoldás születik.
 A lakosság igényét fe-
jezte ki a járda- és útépítés, 
valamint a csapadékvíz-el-
vezetési beruházások és az 
Ady Klub felújításának foly-
tatására. 
 Többen jelezték, hogy 
a rendvédelmi szervek gya-
koribb jelenlétét igényelné 
a lakosság. Kiemelték a Ho-
mokszigetre motoros jármű-
vel behajtók elleni fellépést, 
a közterület-felügyelettől 
pedig az eb- és lótartók-

kal szemben a köztisztaság 
megőrzésének ellenőrzését 
és szankcionálását várják, 
valamint a kiserdei rendez-
vények alatt a tilosban par-
kolók megbüntetését.
 A rendőrség jelenlé-
tének gyakoriságába az 
önkormányzat nem tud 
beleszólni, a közterület-fel-
ügyelet munkájának előse-
gítésében azonban a város 
is partner. A polgárőrség 
minden nap járőrözik.
 Kérdésként felmerült, 
hogy mikorra tervezi az ön-
kormányzat az ígért plusz 
medence építését a stran-
don. Kiderült, nem is egy-
értelmű, hogy a lakosság 
az ülő élménymedencének 
vagy egy második úszóme-
dencének örülne jobban.
 A medenceépítésre a 
tervezett 80 milliós összeg-
nél jóval magasabb ajánlat 
érkezett 2010 nyarán, ezért 
nem kezdődött meg a beru-
házás, azonban a strand fej-

Közmeghallgatás
Göd Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
2011. március 10-én közmeghallgatást tartott a Jó-
zsef Attila Művelődési Házban. A nagyterem meg-
telt érdeklődő lakosokkal.

A „közmeghallgatók”
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lesztéséről nem mondott le 
az önkormányzat. 
 A lakosok hiányolták az 
újabb buszvárók kihelyezé-
sét az ígért buszmegállókba.
 Megnyugtató válasz-
ként hallhatták, hogy a Pi-
arista Szakiskolában fo-
lyamatosan készülnek a 
faépítmények, és belátható 
időn belül ezeket kihelyezik.
 Sok panasz volt az ége-
téssel környezetüket károsí-
tókkal kapcsolatban – nem 
csak a kerti hulladéktól így 
megszabadulókra, hanem a 
kályhájukban nehezen, las-
san, büdösen égő tárgyakat 
eltüzelőkre is. A hatóság fel-
lépését kérték.
 Sajátos nevelési igényű 
gyermekekkel kapcsolatban 
merült fel a kérdés, hogy az 
új (Fácános) óvodában tud-
ják-e majd fogadni őket a 75 
férőhelyen.
 A válaszban elhangzott, 
hogy a pályázat során vállalt 
feladat volt az SNI-s gyerme-
kek ellátása, az épületben 
fejlesztőszobát is kialakíta-

nak. Az SNI-s gyermekek 2 
fővel számítanak a csoport-
létszámban.
 Közlekedésszervezési 
kérdés merült fel az oktatá-
si intézmények környékén 
kialakult mindennapos kao-
tikus helyzetek megoldásá-
ra. Szintén problémás terü-
let a felsőgödi vasúti átjáró, 
melyben a Duna felől érke-
ző és a Vasút utcába behaj-
tani szándékozók feltartják  
a forgalmat, több autó per-
cekig a síneken vesztegel, 
mely életveszélyes helyzet.
 Az alsógödi önkor-
mányzati óvodák és iskola 
körüli forgalom szervezésén 
az önkormányzat a rendőr-
ség bevonásával dolgozik. 
A megoldás egyelőre komp-
romisszumos a környék sa-
játosságai miatt. (A Petőfi 
utcával nincs több párhu-
zamos utca a Duna felé, a 
Jávorka és a Béke utca kes-
keny, és hatalmas autófor-
galmat bonyolít le. A szü-
lők többsége nem csupán 
a gyermekét autóval hordó 

háztartásbeli, hanem Pestre 
vagy messzebbre ingázó.)
 A felsőgödi vasúti átjá-
rónál fennálló súlyos prob-
lémát egy kerülősáv lé-
tesítésével oldaná meg a 
városvezetés.
 Több észrevétel volt a 
biztonságossá alakított vas-
úti gyalogos átkelőhelyek 
kapcsán. Sajnálatos, hogy a 
felsőgödi átjárónál két halá-
los baleset is történt a léte-
sítés óta – igaz, nem a kor-
látok mögött álló gyalogost 
sodorta el a vonat… Alsó-
gödön az észrevételek sze-
rint a gyalogosokat terelő 
korlátok közül nem látható 
a lámpa, azaz a tilos avagy 
szabad jelzés sem. 
 A város továbbítja a 
MÁV– nak az észrevételt. A 
rendőrség gyakran ellenőr-
zi az átkelőhelyeket, sűrűn 
bünteti a szabálytalanul át-
kelőket, de minden gyalo-
gos mellett nem állhat rend-
őr, s nem is ez a feladata.
 A mobiltelefonok tér-
erő-hiánya is felmerült az 

ülésen. Egyes területeken 
nincs lefedettség.
 A legutóbbi tervek sze-
rint a golfpálya területén 
állítottak volna fel egy adó-
tornyot, azonban a Pólus 
csődbemenetele miatt je-
lenleg szünetelnek a tárgya-
lások. 
 A lakosok hiányolták a 
városi honlapról az ülések 
jegyzőkönyveit. Kifogásol-
ták: A dokumentumok egy-
egy bizottsági avagy tes-
tületi ülés után hosszú idő 
múlva kerülnek fel a hon-
lapra.
 A válaszban elhangzott: 
a kézzel írt jegyzőkönyv ak-
kor lesz készen, ha össze-
vetik a hangfelvétellel, az 
ülés elnöke, vagy a jegyző, 
polgármester átolvassa, és 
hitelesíti. A közigazgatá-
si hivatalnak 15 napon be-
lül kell elküldeni, ami köte-
lező, és a város be is tartja. 
Ezzel egy időben szoktak 
az anyagok a honlapon is 
megjelenni.

G. K.

Tájékoztatjuk a tisztelt Ol-
vasókat, hogy Göd Vá-
ros Önkormányzata az Új 
Magyarország Fejlesztési 
Terv Államreform Operatív 
Program támogatási rend-
szeréhez benyújtott ÁROP-
3.A.1/A-2008-0059 azo-
nosítószámú, „ Göd Város 
Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatalának szervezet-
fejlesztése” című pályázat 
megvalósítása befejező-
dött. 
 A tervezett fejlesztés 
keretében elvégzendő te-
vékenységek összeállítását 
szervezetfejlesztő szakem-
berek által végzett részletes 
helyzetelemzés előzte meg, 
amely feltárta a fejlesztésre, 

Befejeződött a gödi Polgármesteri Hivatal 
szervezetfejlesztése

átalakításra szoruló folya-
matok, szervezeti egységek 
struktúráit. Közbeszerzési 
eljárás keretében megvá-
sároltuk a pénzügyi és dön-
téstámogató szoftvereket. 
 A szervezetfejlesztés 
és a képzések eredménye-
ként azt várjuk, hogy a hi-
vatal szakmai munkája és 
felügyelt intézményei által 
nyújtott szolgáltatások mi-
nősége javul, az ügyinté-
zés hatékonyabbá és gyor-
sabbá, a döntéshozatal 
megalapozottabbá válik, 
valamint az ügyfélközpon-
tú szemlélet megerősödik. 
A bevezetett informatikai 
megoldások ezen célok el-
éréséhez nyújtanak támo-

gatást. A Pénzügyi Integrált 
Rendszer bevezetése jelen-
tős igénybevételt jelentett 
a pénzügyi adminisztráci-
ót végző kollégák számára, 
ugyanakkor hatékonyabbá 
teszi munkájukat és meg-
bízhatóbbá a szolgáltatott 
adatokat. Az Elektronikus 
Döntéstámogató Rendszer 
segítségével a hivatal mű-
ködéséből fakadóan ter-
mészetes módon teljesült 
a jogkövetés, mivel a rend-
szer a helyi rendeletek és 
határozatok tárolására, ak-
tualizálására és azok vég-
rehajtására ad lehetőséget, 
valamint a képviselő-testü-
leti és bizottsági ülések elő-
készítésében, a meghozott 
döntések nyilvántartásá-
ban és a végrehajtási folya-

matok követésében nyújt 
segítséget. 
 Képzésben résztvevők 
száma: 90 fő (hivatal és az 
önkormányzat munkatársai).
A szervezetfejlesztés által 
érintett munkavállalók ará-
nya: 100 %.
 A pályázatban közremű-
ködő szervezet a VÁTI Ma-
gyar Regionális Fejlesztési és 
Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
FPÜ-ÁROP-EKOP Igazgató-
ság 1016 Budapest, Gellért-
hegy u. 30-32.
www.vati.hu 
www.nfu.hu 

Projekt kezdete: 2009.05.18.
Projekt záró dátuma: 
2010.12.31.

Dr. Szinay József
jegyző
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Március 15-én Gödön a Jó-
zsef Attila Művelődési Ház-
ban kezdődött az ünnepi 
megemlékezés. Markó Jó-
zsef  polgármester köszön-
tőjében úgy fogalmazott, 
hogy koronként változott 
és változik az ünnep jelen-
tése. Ma ugyan szabadság 
van, mégis sok a problé-
ma helyi és országos szin-
ten. A jelenlegi kormányzó 
párt kétharmados többsé-
gét nem mindenki nézi jó 
szemmel, s van, aki bírálatá-
nak hangot is ad, mely nem 
segíti a magyarok megítélé-
sét a világban. Pest megye 
2. sz. választókörzetének 

1848-49 üzenete a mai nemzedéknek
egyéni országgyűlési kép-
viselője, Bábiné Szottfried 
Gabriella ünnepi beszédé-
ben arról szólt, hogy mind-
annyian a nemzet részei 
vagyunk – ünnepeinken a 
házakra, oszlopokra, közte-
rekre kihelyezett lobogók, 
kokárdáink is az összetarto-
zást hirdetik. Valamennyien 
szeretnénk a bátor 1848-
49-es nemzedékre hasonlí-
tani, akik pontokba tudták 
szedni követeléseiket, nem-
zeti kormányt tudtak alakí-

akiknek kiállni a hazáért 
egyet jelentett a család 
hátrahagyásával, fegyvert 
ragadva háborúba indul-
ni a zsarnokság ellen, óri-
ási túlerővel szemben. Az 
1989-es nemzedéknek az 
ünnep már a közelgő sza-
badság ígéretét jelentet-
te. A mi nemzedékünknek 
a szabadságért már nem 
idegen hatalmakkal kell 
megküzdenie. A gúzsba kö-
tő adósság, a nemzet gaz-
daságának szabadságáért 

nepünk, hogy új alkotmány-
nyal nyithatjuk ezt a korsza-
kot – fejezte be gondolatait 
a képviselőasszony.
 Az ünnepi műsort a Né-
meth László Általános Is-
kola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény 
növendékei adták, felké-
szítő tanáraik Niedermüller 
Julianna, Bőle Ágnes, Sé-
ra Andrea és Greguss Gergő 
voltak. 
 A verőfényes tavaszi na-
pon a Kossuth téren foly-
tatódott a megemlékezés 
a Napos Oldal Nyugdíjas 
Klub kórusának műsorával, 
majd a pártok, civil szer-
vezetek, intézmények el-
helyezték koszorúikat a 
szobor talapzatánál. Göd 
különleges adottságainak 
köszönhetően az ünnep-
lők átvonultak a Petőfi tér-
re, majd a Nemeskéri Kúri-
ába Nemeskéri Kiss Miklós 
emléktáblájához is, ahol az 
utolsó virágokat a Gaude 
Kórus énekének kíséretével 
helyezték el.                      G. K.

Az akció több célt szolgál: 
közösségformálást, a város 
zöldfelületeinek növelését 
és a meghirdető alapítvá-
nyon keresztül a Búzaszem 
Iskola továbbépítésének tá-
mogatását.

Fogadjon örökbe egy facsemetét!

 A város utcáiban, köz-
terein, kerékpárútjainak 
mentén kiültetésre szánt 
facsemeték megvásárlásá-
val tehát a fent említett hár-
mas cél eléréséhez járulhat 
hozzá minden örökbefo-

gadó magánszemély, civil 
szervezet vagy vállalkozás.
 Az első ültetési akció 
tervezett időpontja 2011. 
április 30. (szombat). Az ül-
tetés közösségi munkában 
(szakmai felügyelettel) zaj-
lik, az utógondozást segí-
tendő az alapítvány az örök-
befogadókat három éven át 

évi két alkalommal össze-
hívja. 
 Amennyiben a ked-
ves Olvasó is szívesen vál-
na örökbefogadóvá, keres-
se a Búzaszem Alapítvány 
munkatársait a buzaszem@
buzaszem.hu email címen, 
vagy a 06 30 9  778  417-es 
telefonszámon!            V.P.K.

Nagyszabású faültetési akcióba kezd – első alka-
lommal 2011 tavaszán – a gödi önkormányzattal 
egyeztetve a Búzaszem Alapítvány.

tani, és szabadságharcot 
vívtak elnyomóikkal. Vol-
tak nemzedékek: az 1914-
es, az 1941-es és 1949-esek, 

kell megküzdenünk – még-
hozzá úgy, hogy mindenki 
következetesen, kitartóan 
végzi a munkáját. A mi ün-

A „némethlászlósok” műsora
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Hatszázötven zsák szemetet gyűj-
töttek össze a március 26-ára szer-
vezett akció keretén belül a gödiek: 
lakosok, városházi dolgozók, jó pél-
dával elöljáró képviselők, városveze-
tők, civil szervezetek és egyesületek. 
Háromszázan vettek részt a tavaszi 
városi nagytakarításban, melynek 
eredményeképp egy nagy tömörí-
tett hulladékszállító autó megtelt. A 
közel 10 köbméter hulladék két nap 
alatt gyűlt össze, csütörtök délelőtt a 
2-es főút menti árkok, járdák tisztul-
tak meg, szombaton pedig a körzeti 
képviselők irányításával bejárt terü-
letek: közterek, ligetek, a Duna-part 
egyes szakaszai, az Oázis lakópark és 

Tavaszi városi nagytakarítás 2011
a kerékpárutak környéke szabadult 
meg az eldobált szeméttől. Szomba-
ton közel százhúsz fő költötte el a jól 
megérdemelt ebédet a Széchenyi, il-
letve a Duna Csárdában.
-Az a konklúzió, hogy az elmúlt évek-
hez képest csökkent az illegálisan le-
rakott hulladék mennyisége. Az föld-
utakon megközelíthető, eldugott 
helyeken főleg építési törmeléket, 
sittet találtunk – ez egyben irány-
mutató is, egy esetleges hulladékud-
var létrehozásának tervezésekor. Sok 
helyen tudtunk jó ütemben haladva 
takarítani, persze maradtak ki hely-
színek, melyeket egy másik alkalom-
mal rendbe szeretnénk tenni. Min-

denesetre nagy öröm, hogy még a 
vegetáció beindulása előtt, közösen, 
összefogva elvégezhettük ezt a mun-
kát, köszönet érte valamennyi részt-
vevőnek! – nyilatkozat Szabó Csaba 
főszervező, a VKB alelnöke.         V.P.K.

Hogyan komposztáljunk?
A háztartásban keletkezett zöldhul-
ladékot dobjuk a komposztra! Néha 
tegyünk rá egy kis földet! (Ha gyom-
lálunk, a gyökerek között maradt ta-
laj éppen megfelelő erre.) Ahogy te-
lik az idő, a komposzt összeesik, így 
a már megtelt silót is pakolhatjuk 
megint. Ha van kész komposzt az al-
ján (ha földnek látszik, nincsenek fel-
ismerhető darabok benne, akkor jó), 
termeljük ki, és használjuk fel! Az üres 
helyre a gravitáció ledolgozza ne-
künk a további anyagot. Ha nagyon 
kiszárad, locsoljuk meg! Ha nagyon 
nedvesnek tűnik (műanyag edénynél 
fordulhat elő), vegyük le a tetejét! Ha 
beleköltöznek a hangyák, ne is törőd-
jünk vele! Ha nem vagyunk elég szak-
szerűek, a legnagyobb baj az lehet, 
hogy lassabban zajlik a folyamat!

Komposztálni könnyű!
Mi mehet a komposztra?
Gyümölcs, zöldség héja, magja, leve-
le; teafű, kávézacc; lomb, fűkaszálék, 
kerti hulladék, gallyak aprítva; elhasz-
nált virágföldek a cserépből, gyo-
mok. Fahamu, felmagzott gyomok is 
(noha hallani ellenvéleményt, a kom-
poszt felmelegszik, és így elpusztul-
nak a magok is), diófalevél (a más nö-
vények növekedését gátló anyag egy 
év alatt elbomlik).
Mit ne tegyünk a komposztba?
Főtt étel maradéka; olaj, cukor; beteg 
növényi részek (inkább égessük el, a 
hamu már mehet)
Mihez kezdjünk a kész komposzttal?
Jó virágföldnek – magában vagy ke-
verve is. Jó a veteménybe talajjavító-
nak. Jó a bokrok, cserjék alá. Jó a fűre 
– szórjuk szét vékonyan a felszínen.

H. J.

2008-ban a Dunakeszi Rendőrkapi-
tányság és Dunakeszi Önkormányza-
ta közös baleset megelőzési progra-
mot indított be „zebracharta” néven. 
A program kiemelt célja, hogy meg-
előzzük a gyalogátkelőhelyeken elő-
forduló baleseteket. A chartához 
csatlakozók vállalják és gépjárművük 
ablakába kitéve hirdetik: „én megál-
lok a zebra előtt”, tehát fokozottan 

A N Y A K Ö N Y V I  H Í R E K

GÖDÖN ELHUNYT:
2011 március
Horváth Ferencné      
sz.: Nagy Judit  87 éves
Szederjessy Jánosné   
sz.: Jakus Eszter 91 éves
Czibulka József  69 éves
Kincses Piroska  73 éves
Kása Lajosné              
sz.: Czirok Rózsa 85 éves
Hovanyecz Lajosné    
sz.: Tóth Julianna 85 éves
Kenyeres Károlyné     
sz.: Csiszér Erzsébet 98 éves
Gábor Mihályné         
sz.: Orosz Erzsébet 71 éves

GÖDÖN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
2011  március
Illés László 
 és Simon Gabriella
Szabó István György 
 és Ziegler Andrea
Farkas Péter és Zsámbok Anett
Slezsák Attila Tamás 
 és Polgár Annamária
Lakatos Gábor Miklós 
 és Eckert Barbara Márta

figyelemmel kísérik a gyalogosokat. 
2011. március 25-én a program újabb 
állomásához érkezett, melynek kere-
tében a 2.sz. főúton Göd Város bel-
területén két gyalogátkelőhely előtt 
mindkét irányban (éjszaka kivilágí-
tott) figyelmeztető táblák kerültek ki-
helyezésre.
 Kérem Önöket, hogy ne csak ezt a 
két helyszínt, hanem a városban talál-

ható összes gyalogátkelőhelyet foko-
zott figyelemmel közelítsék meg, és 
adjanak elsőbbséget az átkelni szán-
dékozóknak. www.zebracharta.hu.

Nagy Attila r.fhdgy.
Őrsparancsnok

Tisztelt Gödi Polgárok!

Szabó Csaba (jobbról) a takarítás fő-
szervezője
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Köszönetnyilvánítás
Sikeres volt a 2011. március 26-ra 
meghirdetett nagytakarítás
a 4-es számú körzetben is.
Közös erővel felszámoltuk az ille-
gális szemétlerakó telepeket mind 
a körzet belterületén, mind a Duna 
parton és a vasútvonal mentén is.
A magam részéről hálás vagyok 
minden résztvevőnek, különösen 
azoknak a szülőknek és nagyszü-
lőknek, akik gyermekeiket is elhoz-
ták, így ők jó példa tanúi lehettek.
Köszönöm az együttműködést, a 
segítő szándékot!

Csányi József
a 4-es számú körzet képviselője

Göd Város Önkormányzata 
és a József Attila 
Művelődési Ház

KÖRNYEZETVÉDELMI 
ELŐADÁSSOROZATA

2011. április 7.                      
16.30 órakor  
TUDATOS VÁSÁRLÁS 
– fenntartható életmód címmel 
Horváth Gergő környezetvédelmi 
szakember tart előadást.
„Hogyan lehet a vásárlás, azon túl 
pedig életmódunk környezettuda-
tos, fenntartható, etikus? Mit ta-
karnak ezek a fogalmak? Miben áll 
a vásárló ereje, és hogyan változ-
tathat a világon? Délutáni beszél-
getésünkben ezekre a kérdésekre 
keressük a választ Horváth Gergő 
környezetvédelmi szakemberrel, 
a Tudatos Vásárlók Egyesületének 
munkatárásával.”

május 5.  16.30 órától
HÁZI KOMPOSZTÁLÁS
Hartman Mátyás, a gödöllői 
Szent István Egyetem tanára tart 
vetített képes előadást tart a házi 
komposztálásról.

május 19. 16.30 órától
A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁ-
SOK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉ-
GEI CSALÁDI HÁZAKNÁL címmel
Beleznai Nándornak, a Wagner 
Solar Kft. ügyvezető igazgatójá-
nak előadása

június 2. 16.30 órától
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 
GÖDÖN – lakossági tájékoztatás
Jakab Júlia, a Göd Városi Önkor-
mányzat Környezetvédelmi ügyin-
tézőjének előadása.

Az előadásokra 
a belépés díjtalan!

Helye: 
József Attila Művelődési Ház
2131. Göd, Pesti út 72. 
Tel: 27/532-160
www.godimuvhaz.hu

MEGEMLÉKEZÉS, 
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Búcsúzunk id. Pápai Lászlótól, attól 
a mindig vidám embertől, aki bár a 
távoli Amerikában élt, oly sok örö-
met okozott látogatásai alkalmá-
val, vígságot, derűt hozva házunk-
ba, boldogabbá téve napjainkat. 
Emléked örökké közöttünk marad, 
szívünkben él.

Stéhli Zsigmond és Klári,
lányuk: Ágnes, valamint a Gibboney 
család 
Köszönetünket fejezzük ki roko-
nainknak, barátainknak, ismerőse-
inknek és mindazoknak, akik részt 
vettek a csodálatos férj, kiváló apa 
és szeretetreméltó nagypapa, id. 
Pápai László temetésén. 

Pápai család  

Nyílt napunk 
volt!
Óvodánk egyik tavaszi program-
ja a hagyományos Családi nyílt nap, 
mely megelőzi az óvodai felvételi je-
lentkezést. Március 19-én szombaton 
délelőtt is gyerekek vették birtokuk-
ba a Kastély és a Hétszinvilág épüle-
tünket. Örömünkre szolgált, hogy na-
gyon sok szülő érkezett gyermekével 
erre az alkalomra. A nagyszámú ven-
dég igazolta, hogy leendő óvodása-
ink szülei komolyan érdeklődnek az 
óvodai élet iránt. Ez a délelőtt lehe-
tőséget adott a felmerülő kérdések 
megválaszolására, tájékoztatásra, be-
szélgetésre, s a gyermekekkel együtt 
az óvoda felfedezésére.
 Anyukák, apukák vezették türel-
mesen gyermekeiket az új környezet-
ben. A gyerekek - ki félénkebben, ki 
bátrabban, ki önállóan, ki segítséggel 
- birtokukba vették a játékokat.
 A szülők nyílt, érdeklődő kérdései 
nyomán jó hangulatú, kötetlen be-
szélgetés alakult ki az óvodai élettel, 
szokásokkal és a gyermekekkel kap-
csolatban. A gyerekeknek az óvodá-
val való ismerkedés kellemes, hangu-
latos első élményt jelentett.
 Reméljük, hogy mindenki megta-
lálta a számításait ezen a napon, hi-
szen a jövőben közös feladatunk lesz 
a gyermekek nevelése, fejlesztése, 
felkészítése az iskolai életre. Ennek 
reményében várjuk szeretettel ked-
ves mindnyájukat 2011 szeptembe-
rében óvodáinkba.

A Kastély Óvoda dolgozói

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk Önt és kedves Családját

2011. május 15-én vasárnap 18 órától
a József Attila Művelődési Ház nagytermébe

az 
OPERBARÁTOK ÓRÁJÁNAK 

következő, francia operaestjére.

Fellépnek: Kovács Ágnes – Bándi Írisz Réka – Pető József – Lukács István

Műsorvezető: Prof. Dr. Pavlik Gábor
Zongorán kísér: Salgó Tamás az Magyar Állami Operaház karnagya

A rendezvényre a belépés díjtalan.
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A  Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium által meghirdetett és véd-
nökségével lezajlott hulladék-gazdál-hulladék-gazdál-
kodási verseny célja az e területen 
kiemelkedő tevékenységet folytató 
települési önkormányzatok és diákok 
kitüntetése és jutalmazása. Az „Arany 
Hangya” a szorgalom, az ötletesség, a 
kollektív munka, a szervezettség, az 
energia és alkotókészség szimbólu-
ma. 
 Hetényi Mercédesz, aki időközben 
megszerezte közgazdász diplomáját, 
2010-ben I. helyezést ért el a 
főiskolások-egyetemisták versenyén 
a gödi hulladékgazdálkodást bemu-
tató pályamunkájával. A díjat a Hulla-
dékgazdálkodási Nap 2010 nemzetkö-
zi konferencia keretében adták át. 
 - Először azt vizsgáltam, hogy mi-
lyen politikai vagy gazdasági szem-
pontok határozzák meg Göd hul-
ladékgazdálkodását. Bárhonnan 
néztem, a vége mindig az lett, hogy 
az egyetlen megoldás korunk egyik 

Arany Hangya-díjas gödi egyetemista
legégetőbb kérdésére a lakossági 
szemléletváltás. A legnagyobb fel-
adat tehát ennek elősegítése. Véle-
ményem szerint már általános isko-
lás korban meg kellene kezdeni a 
környezettudatos magatartás kiala-
kítását. Nem csak a szülő a gyermek 
legjobb nevelője, ez fordítva is igaz. 
A mai szülők, nagyszülők generáció-
ja – tisztelet a kivételnek – nincs tisz-
tában a szelektív hulladékgyűjtés, 
a komposztálás által, a kommunális 
hulladék mennyiségének csökken-
tését jelentő tevékenységek súlyá-
val, fontosságával. Pedig Gödön szin-
te egyedülállóan (országosan 10 % 
alatt van) létezik házhoz menő sze-
lektív hulladékgyűjtés. A kertvárosias 
környezetben minden kertben lehe-
tőség lenne komposztálásra, ebből 
kellene divatot teremteni, felvállal-
ni, díjazni, jutalmazni. Óriási mérték-
ben csökkenne az elszállítandó kom-
munális hulladék mennyisége, mely 
mind a lakosságot, mind az önkor-

mányzatot kedvezően érintené gaz-
dasági szempontból, a jövőnkről, a 
következő generációk jövőjének élet-
körülményeiről nem is beszélve – nyi-
latkozott Hetényi Mercédesz. 

V. Pálfai Kinga

M E G H Í V Ó
Városi majális 2011.

Göd Város Önkormányzata, 
az alsó- és felsőgödi katolikus egyházközségek és a Belépés Családostul 

mozgalom szeretettel meghívja Önt és kedves Családját 
a Városi majálisra.

Időpont: 2011. május 1. 09.00-16.00 óráig
Helyszín: az alsó-gödi Kiserdei liget

PROGRAM 
Sportversenyek – lásd sportrovat!

Színpadi programok
 – a gödi általános iskolák 

közreműködésével
11.00-tól a Gödi Ifjúsági Fúvószenekar 
és Majorette Csoport fellépése
11.30-tól a GDSE Táncszakosztályá-
nak műsora
12.00-tól a Gézengúzok Színjátszó 
Csoport produkciója
12.30-14.00 ebéd
14.00-tól Vásári játék 17 felvonásban, 

20 percben – a Búzaszem Iskola Mű-
vésztanárainak előadása
14.30-tól táncház 
A rendezvény ideje alatt kézműves 
foglalkozást szervez és játszószőnye-
get tart fenn a JAMH csapata.
Esős időben a programok 
a Balázsovits Sportcsarnokban 
és a Németh László Általános Iskola 
tornatermében lesznek megtartva.
A Gödi Fesztivál (2011. június 3-5.) 
programjairól – a Gödi Jazz Fesz-
tiválról, a Fétis Cross Futás és Ha-
gyományőrző Napról és a Gödi Ju-
niálisról már olvashatnak a www.
belepescsaladostul.mindenkilapja.hu 
internetes oldalon.

Hetényi Mercédesz a kitüntetéssel
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JÓZSEF AT TIL A                                                   
MŰVELŐDÉSI HÁ Z

Á P R I L I S  –  M Á J U S  P R O G R A M O K

04.11.  13.00-15.00 
Mozgáskorlátozottakat pártolók klubjának összejöve-
tele
04.15. 17.30
Új Horizont Irodalmi Klub. Vendég: Kónya Károly, 
aki a gombákról tart előadást.
04.16. 17.00
ÉLETFA - Ismeretterjesztő előadássorozat: Jankovics 
Marcell rajzfilmrendező, művelődéstörténész, könyv-
illusztrátor „A csodaszarvas szimbolikája” című elő-
adása. A belépés díjtalan!
04.17. 10.00-12.00 
Családi kézműves játszóház: Húsvéti készülődés. 
Belépő: 400,-/fő
04.18. 10.00
Tavaszi gyerekszínház bérlet 
2. előadása: Grimm–busz meseszínház: 
Róka Kata és a csodapapucs. 
Belépő: 700,-Ft/fő
04.21. 16.30-18.30 
ELEINK - Őstörténeti és honfoglalás kori ismeretter-
jesztő előadássorozat első előadása: dr. Horváth Lajos 
ny. levéltáros, helytörténész: A környékbeli falvak ko-
rai története. A belépés díjtalan!
04.27. 13.00-16.00
Vöröskeresztes klub összejövetele
04.29.  16.00  Nótaklub
05.05. 16.30-18.30 
Környezetvédelmi előadássorozat 
2. előadása: Hartman Mátyás, a gödöllői Szent István 
Egyetem tanára a házi komposztálásról tart előadást. 
Belépés díjtalan!
05.15.18.00
Operabarátok órája – francia operaest

A D Y  K L U B
04.14. 13.00-16.00
Napos Oldal nyugdíjas klub ünnepi (Anyák napi és 
szépkorúakat köszöntő) összejövetele

04.16. 14.30-16.30 
Cukorbetegek klubja összejövetele

17.00 óra  
Retro Ady Klub
Atlétika Felsőgödön az 50-es években. 
Egy legendás sportbarátság története.
Gemer György és Veszelik György felvételei.
Infó: gabor.galle@gmail.com; ( 06-30/370 2491)

04.25. Húsvét hétfő 17.00 
LOCSOLÓBÁL. Játszik a Mészáros Zenekar. A belépés 
díjtalan!

04.30. 15.00
Hagyományteremtők klubja

SZÜLETÉS HETE 
PROGRAMSOROZAT MÁJUS 5-8-IG 

JAMH + ADY KLUB:
05.05. 9.00
Iványi Zsófia: „Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd 
úgy, hogy elmesélje” – beszélgetés a gyermekneve-
lésről a JAMH-ban

05.06. 10.00-12.00
A JAMH-ban a Dunakanyar Babahordozó Klub havi 
programja:
Markó Juci – Toppantó (zenés-táncos foglalkozás ki-
csiknek dudával)
Vidovszki Noémi: Kenguru módszer (Koraszülöttek 
ellátása, Mennyi az újszülött testkontaktus-igénye?         
A hordozásról. Nem jól csináltam? Most mi lesz?)
Schwenner Zsuzsanna pszichológus: A születés utáni 
órák jelentősége (Mit tehetünk a korai kötődésért, és 
mit tegyünk, ha másképp alakult a szülés, mint ahogy 
szerettük volna?)

ADY KLUBBAN
05.07.
10.00 Dán Ildikó – hangtálas foglalkozás gyerekek-
nek, babáknak
10.30. óra Tokodi Veronika LLL szoptatási tanácsadó 
Szoptatás: Minden kezdet nehéz? 
11.00 Gyárfás Adél – homeopátia a szülés idején
13.00 Csizek Ildikó –Szülésre való felkészítés autogén 
tréning segítségével
14.00 Schimcsig Nóra – Hypnoszülés
15.00 Kerekasztal beszélgetés 
(Lukács Judit – bába, Csizek Ildikó, Gyárfás Adél – dúla)
16.00 Világra jönni c. film vetítése
Egész nap: Waldorf Játszóház

ADY KLUBBÓL
05.08.
Mamamérföld- közös séta a gyermekeinkkel.
A programsorozaton való részvétel díjtalan!
A programsorozat ideje alatt ingyenesen megtekint-
hető csoportfoglalkozások:
Anyuka torna: május 2. és 6. 10.00-12.00 JAMH
Ringató: május 4. 9.00-12.00 ADY KLUB
Almafa - Kismama Torna Klub: május 5. 10.00-12.00 

JAMH
Ovis néptánc: május 5. 16.00-16.45 JAMH

MÁR LEHET JELENTKEZNI NYÁRI TÁBORAINKRA!  
Keressék felhívásainkat!
Programjainkról bővebb információt és hírlevelünkre 
való feliratkozási lehetőséget a www.godimuvhaz.hu 
honlapunkon találnak.
Címünk: JAMH – 2131. Göd, Pesti út 72.  
                ADY klub – 2132. Göd, Kálmán u. 13.
Tel.: 27/532-160,   06-20-4854791 
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A Göd Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárának hírei:

BÜTYKÖLDÉK:

Április 29. péntek 13-17-ig 
Katica Gyermekkönyvtár (2131 Göd, Pesti út 72.)

PERGAMENPAPÍR TECHNIKÁVAL 
anyák napi üdvözlőlapokat készítünk.

 
Május 6. péntek 13-17-ig Ady Fiókkönyvtár 

(2132 Göd, Kálmán u. 13.)
SZÍVECSKÉS MACIT 

készítünk dekorgumiból anyák napjára.

Mindkét helyszínen 15 órától diafilmeket vetítünk. 
Szeretettel várunk minden családot:

Ica néni, Edina néni, Ági néni - könyvtárosok

Kérjük, támogasson minket 
adója 1 %-ával!

Köszönjük! Göd Városi Könyvtár
adószám: 16798801-1-13 

A RETRÓ ADY KLUB PROGRAMJA 
 2011. április 16-án szombaton 17 órától:
 Atlétika Felsőgödön az 50-es években. 
Egy legendás sportbarátság története.

Gemer György és Veszelik György felvételei.
 Infó: gabor.galle@gmail.com; ( 06-30/370 2491)

M E G H Í V Ó
A Gödi Keresztény Konzervatív 

Baráti Kör
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2011. május 7. 16 órai kezdettel
a Duna-Part Nyaralóházak Színháztermébe

Raffay Ernő 
Trianon és a szabadkőművesek

(Szabadkőművesek Trianon előtt 
című könyve nyomán, amely a magyarországi 

szabadkőművesség 1867–1918 közötti
történetét ismerteti.)

című előadására.

Az előadást követő szeretetvendégségre
várjuk kedves vendégeinket!

OLAJFA MŰVÉSZHÁZ  
Szeretettel hívunk mindenkit, különösen a gyermekeket, 

Szalma Edit és Szegedi Katalin grafikusművészek 

MESEVILÁG 
című kiállítására.

Megnyitó 2011. május 17-én (kedden) 18 órakor.
Közreműködik Korhecz Imola, színművész.

A kiállítás megtekinthető: 2011. május 17-től, június 17-ig
Olajfa Művészház – 2131 Göd, Pesti út 42/a

Nyitva: kedd-péntek 10-17 óráig
Mo.: 06 70 366 35 98           www.olajfamuveszhaz.hu
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A Gödi Rotary Club 2008-ban alakult, 
jelenleg tizenegy elkötelezett tagot 
számlál. Elnöke, Varga Lajos mutatta 
be a működésüket, értékelte a 2011-
es jótékonysági bált, és tájékoztatta 
lapunk olvasóit távlati terveikről:

– A Rotary egy olyan világszervezet, 
amelyben különböző foglalkozású 
emberek készek vállalni a humanitá-
rius szolgálatot. Szakmai és magán-
életükben magas etikai alapelveket 
követnek. Arra törekednek, hogy a 
világban terjedjen a megértés és a 
jószándék. 
 A Gödi Rotary Klub az elmúlt 
években igazi, egyre bővülő baráti 
közösség kovácsolódott össze. Rend-
szeresen szervezünk előadásokat a 
legkülönbözőbb témákban, melyre a 
klub tagjain kívül is várjuk az érdek-
lődőket. Ezen kívül a klub minden év-
ben megtartja jótékonysági bálját. Az 
idei bál egyik legfontosabb esemé-

nye volt, hogy az FC Barcelona edzője 
és játékosai által az RC Göd számára 
dedikált és jótékonysági célra fel-
ajánlott mezt elárvereztük. A sikeres 
bálnak is köszönhetően idén újabb 
lehetőségeket szeretnénk teremte-
ni a gödi fiatalok számára. Folytat-
ni szeretnénk a Rotary nyári ifjúsági 
csereprogramjában való részvételt, 
bővítve a gyerekek számát. Fontos 
megjegyezni, hogy ezeket a táboro-
kat Rotary clubok szervezik, a költ-
ségek döntő részét a szervező klu-
bok viselik. A gyerekeket különleges 
atmoszféra, érdekes program várja a 
táborokban, a költség töredéke egy 
külföldi nyaralásnak.
 Városunkban nincs gimnázium, 
a legtöbb középiskolás más városok-
ban tanul. Ugyan a piarista ösztön-
díj ennek a korosztálynak szól, de a 
más városokban tanuló diákok ebből 
a lehetőségből ki vannak zárva. Szá-
mukra szeretnénk idén egy pályáza-

tot kiírni, melynek nyertesei a klub 
anyagi támogatásával részt vehetné-
nek a Rotary által szervezett nyári tá-
borokban. A táborokról, pályázatról a 
Facebook oldalunkon kaphatnak bő-
vebb információt az érdeklődők. 
 Új kezdeményezésünk, hogy jú-
lius elején egy 10 napos nemzetközi 
sporttábort szervezünk Gödön azzal 
a céllal, hogy 15-18 éves diákok meg-
ismerjék városunkat és környezetét, 
a Dunakanyart, és kicsit Budapestet 
is. A tábor létrehozásához szükséges 
másfél millió Ft-ot jórészt az RC Göd 
biztosítja, és támogat bennünket a 
Rotary magyarországi szervezete. A 
táborban terveink szerint részt vesz 
néhány gödi fiatal is. Ebből ugyan-
úgy hagyományt szeretnénk terem-
teni, mint a piarista ösztöndíjból. Egy 
ilyen nemzetközi tábornak amellett, 
hogy jó hírünket viszik a világba a fia-
talok, az is hozadéka, hogy  mi is több 
gödi fiatalt tudunk elküldeni hasonló 
nemzetközi programokra – adta hírül 
Varga Lajos, az RC Göd elnöke.

V. Pálfai Kinga

A Gödi Keresztény Konzervatív 
Baráti Kör a kommunizmus áldo-
zatainak emléknapja alkalmából 
előadással egybekötött megem-
lékezést tartott február 26-án a 
Duna-part Nyaralóházak szín-
háztermében.

Rotary Club Gödön 
– jótékonysági bál és távlati tervek

„Falurombolás Erdélyben” 
– Molnárné dr. Kovács Katalin előadása

A felsőgödi Munkásdalkör, a Németh 
László Általános Iskola Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézményének klasz-
szikus gitár tanszakos növendékei 
és Lengyel György szavalatai színe-
sítették a délutáni programot, mely-
nek fő témája a vízzel elárasztott 
Bözödújfaluról szóló, saját élménye-
ken alapuló beszámoló volt.
- A szülőfalum egyedülállóan színes 
volt mind az ott élők származását, il-
letve vallási hovatartozását tekintve 
– kezdte visszaemlékezését Molnárné 
dr. Kovács Katalin. A székely szomba-
tisták, az unitáriusok és a történelmi 
egyházakhoz tartozók kölcsönös tisz-
teletben és szeretetben, egymást se-
gítve éltek. Amikor a zsidótörvények 
miatt a szombatistákat is lágerbe 
hurcolták, a református lelkész és a 
katolikus pap százával írta a kereszt-
leveleket, s hozta haza a falubelieket. 
A román államvezetés felelőtlensé-

gének következtében a megduzzadt 
patak többször elárasztotta a falut és 
a környéket, az árvízvédelemre szánt 
pénzt azonban más célra fordították. 
Úgy döntöttek, hogy víztározóként 
funkcionáljon a terület, s 1989-ben 
elárasztották a falut. Még ma sem tu-
dok beszélni azokról az utolsó hetek-
ről, napokról, órákról, ahogy szépen 
lassan mindent körülvett a víz. Ma-
ga alá temette a közösségi tereket 
és a közösséget, mely világviszony-
latban is egyedülálló volt. Az onnan 
szétszóródottak minden év első au-
gusztusi szombatján, külön értesítés 
nélkül összegyűlnek a falu határában 
emelt emlékhelynél, ökumenikus is-
tentisztelettel emlékezve szülőfa-
lunkra, szeretteinkre. Rendbetettük 
és karbantartjuk a régi temetőt, mely 
a domboldalon megmaradt, hagyo-
mányőrző táborokat szervezünk a le-
származottainknak, hogy ismerjék a 
helyet, ahonnan származnak – me-
sélte a jelenleg Vác környékén élő dr. 
Kovács Katalin.

V. Pálfai Kinga
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Mintegy kétszázötven 
résztvevője volt az idén 
első alkalommal meg-
rendezett Búzaszem 
Jótékonysági Bálnak, 
melynek bevétele a lét-
rehozott értékek meg-
őrzésén és az iskola to-
vábbépítésén túl a helyi 
közösségépítést tűzte 
ki céljául.

 A keresztény lelküle-
tet Ország Tibor atya meg-
nyitó gondolatai hozták az 
est résztvevőinek, a csa-
ládiasságot a búzaszemes 
alapítók, szülők és peda-

gógusok, akik szívélyes 
vendéglátásban részesítet-
ték a vendégeket. A jóté-
konysági est két fővédnöke, 
Markó József  polgármester 
és a s Sződligetről érkező 
Ókovács Szilveszter, a Du-
na Televízió vezérigazgató-
ja mondott köszöntőt. Ked-
ves szavakkal nyilatkozott 
a gödi keresztény iskolá-
ban tapasztaltakról Bábiné 
Szottfried Gabriella ország-
gyűlési képviselő. A műsor 
magas színvonalú progra-
mot biztosított. A bál há-
zigazdái az estélyi ruhájuk 
elé egyforma kötényt kö-
tő, mosolygó, kedves bú-

Összefogás a Búzaszem Iskola továbbépítésért 
– ezúttal jótékonysági bállal

zaszemesek voltak, akik az 
est során vendégeik kiszol-
gálásáról gondoskodtak. 
– Külön köszönet azoknak 

a magánszemélyeknek és 
vállalkozásoknak, akik fel-
ajánlásaikkal segítették az 
első Búzaszem Jótékonysá-
gi Bál létrejöttét.
 Az adóbevallás idősza-
kában szeretettel hívjuk fel 
a Tisztelt Olvasók figyel-
mét, hogy adójuk 1%-ának 
felajánlásával (a kedvez-
ményezett  adószáma: 
18713714-2-13) ők is hozzá 
tudnak járulni a Búzaszem 
Alapítvány céljainak meg-
valósításához - nyilatkozta 
Horváth Szilárd, az alapít-
vány elnöke.     

V. P. K.

A József Attila Műve-
lődési Ház előadás-
sorozatának februá-
ri vendége az ismert 
néprajz, néplélekrajz, 
gyermekrajz kutató és 
tanár, Molnár V. József 
volt.

Fény Krisztus című előadá-
sában a szív motívum je-
lentéséről volt szó. Elbe-
széléséből kiderült, hogy 
a kettéhasadó mag a kő-
kortól kezdve az áldozat-

ból fakadó életet jelenti. A 
viking feszületek szív ala-
kú Krisztusfeje, vagy a ba-
konyi pásztorfaragásokon, 
régi gyermekrajzokon meg-
talált jelképek ugyanezt be-
szélik el.
 Az életfáknál, ame-
lyek egy-egy ember életé-
ről szólnak, szintén alapve-
tő motívum a kettéhasadó 
mag, a szív forma. Ebből nő 
ki a fa, azaz az életünk. Ré-
gen minden férfi faragással, 
minden asszony hímzéssel 

Életfa előadássorozat 
– az életfáról is szólt V. Molnár József előadása

formázta meg a saját élet-
fáját.
 Molnár V. József  előadá-
sait februárban két alka-
lommal is élvezhette a gödi 
hallgatóság. A művelődé-
si házban tartott teltházas 
találkozó előtt egy héttel a 
Búzaszem Iskola meghívá-
sára a vízkereszttől hamva-
zószerdáig tartó hetekről, a 
téli ünnepkörökről beszélt 
Jóska bácsi: a patakok vi-
zének gyógyító erejéről, a 
fák Sebestyén-napi ébredé-

séről, a Vince-napi bokrok, 
venyigék, szőlőtövek éb-
redésével kapcsolatos pin-
celátogató szokásokról, a 
rámutató nap - ha csöpög 
a Vince, tele lesz a pince – 
hiedelmeiről, a farsang far-
kán tartott lakodalmak szű-
zi tisztaságáról. Ezek során 
a mátkapár a böjt végéig 
várt a nászéjszakával – élet-
re elköteleződést és szerel-
met böjtölve ki egymás szá-
mára. 

V. Pálfai Kinga

Volt itt minden . . . 
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Pató Gábor utánpótlás-vezető segítségével ismét össze-
gyűjtöttük a Gödi SE korosztályos, labdarúgó után   pótlás-
csapatainak aktuális eredményeit. Három korosztály, három 
mérkőzés, három győzelem. Íme!
U-19-es ifi-csapat: Gödi SE - Szigetgyöngye SE, 7 - 0 
(Gólszerzők: Martin-Gál 3, Sápi M. 2, Csánki K. 2.)
U-16-os serdülő I. csapat: Gödi SE - Vác Deákvár SE, 16 - 0 
(Gólszerzők: Csánki K. 5, Martin-Gál 3, Kolok B. 3, Mangold 2, 
Kolok Cs., Frankó, Szilágyi.)
U-13-as serdülő II. csapat: Erdőkertes SE - Gödi SE, 2 - 3 
(Gólszerzők: Balázs M. 2, H. Zováthi.)   

 V.F.

A tavalyi esztendő után már 
hagyományosnak mondható 
a Gödi Sirály KHE által idén 
március közepén ismét meg-
rendezett teremlabdarúgó-
torna, az Arany Pertli Kupa. 
A „Balázsovitsban” lebonyo-
lított terem-derbi érdekessé-
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A téli terem labdarúgó 
Diákolimpián a Gödi Né-
meth László Általános Is-
kola focistái előkelő má-
sodik helyen végezve 
ezüst érmesek lettek.

A körzeti és területi megmé-
rettetések után a megyei dön-
tőt Örkényben rendezték 2011. 
február 23-án, Alsónémedi, Pi-
lisvörösvár, Szada és Göd ifjú 
focistáinak részvételével.
 A körmérkőzések izgal-
mas végeredményt hoztak, 
hiszen Pilisvörösvár és Göd 
csapata is 6 pontot szerzett, 
mely a gödi focisták számá-
ra az egymás ellen játszott 
eredmény alapján a második 
helyet hozta.
Körmérkőzések eredményei
Pilisvörösvár - Szada 3 : 1
Alsónémedi - Göd 0 : 2      
 Kavocska Balázs, Földi Botond
Göd - Pilisvörösvár  1 : 3      
 Földi Botond
Pilisvörösvár - Alsónémedi  2 : 5
Alsónémedi – Szada 2 : 4
Szada – Göd  1 : 3      
 Földi Botond, Kavocska Balázs 2

Végeredmény
Pilisvörösvár  
Göd
Szada
Alsónémedi

A gödi Németh László Általá-
nos Iskolát képviselő csapa-
tot Dankó László testnevelő 
tanár vezényelte. Az ezüstö-
sök:  Barta Simon,  Berzeviczi 
Bence, Bon Marcell, Földi Bo-
tond, Kavocska Balázs, Rataj 
Brunó, Simkó Benjamin, Ste-
fán Dávid,  Szentesi Péter. 
Gratulálunk a fiúknak és to-
vábbi sok sikert kívánunk.  

Ny. A.

Óvisok találkozója
 a Mészöly Focisulival

A februári Belépés Családos-
tul-állomást egy óvodások-
nak kiírt focitorna vezette fel 
a Németh László Iskola tor-
natermében. A meghívásos 
kupára a közeli Sződről és a 
Duna túloldaláról, Ürömről is 
érkeztek labdarúgó-palánták. 
 A Wagner Bálint, Gyenes 
Zsolt szervezte vendéglátás 
csakhamar viszonzásra talált: 
A gödi apróságok néhány hét 
múlva egy meghívásnak ele-
get téve vehettek részt az 
ürömi Mészöly Focisuli sport-
eseményén Csillaghegyen.
 Az ürömi és a közelmúlt-
ban megnyílt csillaghegyi 
bázison több mint 180 fiatal 
rúgja a labdát. Az egyesület 
elnöke a korábbi válogatott 
labdarúgó, ma sikeres edző, 
Mészöly Géza; szakmai alel-
nöke Újvári Gábor.
- Örömmel tettünk eleget 
a meghívásnak, a gödiek-
ben új partnerre találtunk. 
Fontosnak tartom, hogy a 
gyermekek már óvodás kor-
ban, szervezett keretek kö-
zött megismerkedhessenek 
a labdarúgással, élvezzék, 
megszeressék a játékot, és 
legyen alkalmuk az ehhez 
hasonló barátságos torná-
kon pályára lépni. Szívesen 
jövünk máskor is, és termé-
szetesen mi is szeretnénk 
vendégül látni egy-egy tor-
nán a kis gödieket – mondta 
a városunkban rendezett ku-
pa után Újvári Gábor.
 A Dunakanyar Sportaka-
démia-Gödi SE fiataljainak a 
mérkőzések alkalmával ju-
tott a győzelemből-vereség-
ből egyaránt; lurkóink több 
alkalommal is felállhattak a 
dobogó valamely fokára.

Vasvári Ferenc
ht t p : / / w w w. d u n a k a nya r-
s a . g p o r t a l . h u / g i n d e x .
php?pg=33943244

Az öregfiúk az arany 
pertliért rúgtak…

ge, hogy a szervezők a 35 év 
felettiek kispályás amatőr 
labdarúgó csapatainak írták 
ki a viadalt. A győztes ván-
dordíjat vehetett át.
EREDMÉNYEK: 1. Vác U45 (9 
pont), 2. Leverpool (8 pont), 
3. Rotary Göd (5 pont), 4. 
Zöldfa (5 pont), 5. FC Szőlős-
kert (0 pont). Gólkirály: Balázy 
Zoltán (FC Szőlőskert) 6 gól-
lal, 6 gólos még Csaba Zol-
tán és Sápi Zoltán (mindkettő 
Leverpool).  Legjobb játékos: 
Sápi Zoltán (Leverpool), leg-
jobb kapus: Mohau Ferenc (Vác 
U45), legjobb senior: Lip-
ták György (Rotary Göd), leg-
sportszerűbb játékos: Koncz 
Gábor (Zöldfa), legszimpati-
kusabb játékos: Selmeci Ágnes 
(Vác U45).                              V.F.

Küzdelem az „arany pertliért”

A GSE utánpótlás-eredményei
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A Gödi SE asztaliteniszezői a Pest megyei csapatbajnokság ta-
vaszi sorozatából már négy fordulón vannak túl, továbbra is 
veretlenül. 13 győzelemmel, 100 %-os teljesítménnyel várják 
a folytatást a tabella éléről. Az egyéni ranglistát szintén gödi 
játékos, Oroszki Viktor vezeti, ő is 100 %-os.  
 – A GSE mögött álló második helyezett Szentendre 7 pont-
tal van lemaradva. Már ki merem jelenteni, hogy ezt a bajnok-
ságot megnyerjük. Riválisaink közül Vác és Gödöllő csapatát 
megvertük, még egy nehezebbnek ígérkező megméretteté-
sünk lesz Szentendrén, a legutolsó forduló alkalmával a töb-
bi együttes legyőzése kötelező feladat a gödiek számára. Las-
san lehet tervezgetni a következő, 2011-12-es bajnokságban 
való részvételünket. Nemzeti bajnokság, NB III., esetleg me-
gyei bajnokság, vagy mindkettő? Nyár végéig mindenre vá-
laszt kapunk, reméljük, hogy megfelelő feltételek állnak majd 
rendelkezésünkre. Addig is mindent elkövetünk, hogy egy rit-
ka, rendkívüli sikersorozattal zárjuk a jelenlegi bajnokságot – 
nyilatkozta Gulyás Miklós edző.

„Hagyományos” – bizton használhatjuk ezt a kifejezést a 
RÉKA-ra is, a heted ízben megrendezett éjszakai röplabdaku-
pára. A szintén felsőgödi sportcsarnokban, Rataj András és 
Ráczki Mariann főszervezők által rendezett tornára ezúttal 17 
csapat nevezett. 

Eredmények: 1. Á La Cool, 2. Bombázók, 3. Áut. A legjobb 
feladó: Szilágyi Éva (Á La Cool), legjobb ütő: Balogh Ist-
ván (Bombázók), legjobb védő: Bleicher Nóra (Ábrándo-
zó Geometria), legjobb adogató: Lukács Gábor (Áut), leg-
jobb blokkoló: Szabó Tamás (Vegyesfelvágott), legjobb ifi 
leány: Török Anita (Közgáz Mix),  legjobb ifi fiú: Szabó Ger-
gely (Fiatalok), legjobb serdülő: Faragó Anna (Buborék), leg-

A tavaszi fordulók eredményei (E: egyéni, P: páros mérkőzés)
Göd - Vecsés 14:4
E.:Felker Z. 4, Szücs T. 4, Rovó P. 3, Gulyás M. 2. P.: Felker-Szücs 1.
 Tárnok - Göd 5:13
E.: Oroszki 4, Felker 3, Szücs 3, Rovó 2. P.: Felker-Oroszki 1.
Göd - Vác 12:6
E.: Oroszki 4, Felker 3, Szücs 2, Rovó 2. P.: Felker-Oroszki 1.
 Gödöllő - Göd  4:14
E.:  Oroszki 4, Felker 3, Rovó 3, Szücs 3. P.: Felker-Oroszki 1.       G.K.

7 pont előnnyel az élen!

RÉKA, hetedszer

jobb senior: Kónya Kata (Zúzzzmarák). A „B” csoport legjobb-
ja: Varga Tamás (Maradék), a „C” csoport legjobbja: Huszka 
Tamás (Zúzzzmarák), a „D” csoport legjobbja: Belányi Virág 
(GDSE). A legnépszerűbb játékos: Winternitz Réka (Röplabd-
Ászok), a Legjobb Fej Csapat: Bombázók.                               V.F.
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A MÁJUS ELSEJEI MAJÁLIS PROGRAMJA:
9.00: Futballtorna óvisoknak, 1-2. osztályosoknak
 Strandröplabda- torna
11.00: Kispályás foci: Bednarik László Emléktorna 
 – az Olimpikonok Csapatának részvételével
 Decathlon ügyességi feladatok, versenyek családoknak
13.00: Egyházközségi női focimérkőzés: Alsógöd-Felsőgöd
15.00: Tojásdobás párokban, farönk-hajítás, íjászat

A programokat az alsógödi kiserdei ligetben, esős időben a 
Balázsovits Sportcsarnokban és a Németh László Általános Is-
kola tornatermében tartják meg. Nevezni a helyszínen lehet, 
illetve Wagner Bálintnál a 06 30 569 98 07-es telefonszámon.
Bővebben: www.belepescsaladostul.mlap.hu

A Balázsovits Sportcsarnokban rendezték meg a Belépés 
Családostul programsorozat februári sporteseményét: A 
programban családi foci és váltóverseny szerepelt. A részt-
vevők számát tekintve új rekord született: az eseményen 32 
család vett aktívan részt.
 A sportnapot Markó József polgármester, a programso-
rozat fővédnöke nyitotta meg. A játékosok soraiban – a kül-
földi edzőtáborokat megelőzően – Kammerer Zoltán három-
szoros olimpiai bajnok kajakos fiával együtt lépett pályára.
EREDMÉNYEK:
I. kategória: I. Kecskés,  II. Ovád,  III. Vasvári család,
II. kategória: I. Gyenes,  II. Hertel,  III. Horváth család,
III. kategória: I. Nándori  II. Juhász  III. Kammerer család,
IV. kategória: I. Rataj,  II. Duhony,  III. Kakuk család,
V. kategória: I. Schütz,  II. Szakács, III. Zováthy család.

Részvételi csúcs 
a családi focin és váltón
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Városi majális 2011.

Az esemény támogatói voltak: Göd Város Önkormányzata, MDSZ, Barkácsbolt, CBA 
Príma gödi boltja, Flört Virágbolt, Friends Étterem, Aranyfalat Étterem, Aphrodite 
Hotel, Kossuth utcai Zöldségbolt, Csepregi Cukrászda, Rétesház, NOE, Dunakaland.                            V.F.>

Megelőlegezzük: BAJNOKCSAPAT!
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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 

C O N S T R U M A  A K C I Ó  2 0 1 1 .  0 4 .  3 0  –  i g 

É P Í T Ő A N Y A G 
É S  M I N D E N . . .

ÚJ TERMÉKÜNK: Leier csatornázási elemek raktárkészletről bevezető áron!
ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK: Gyalulás vastagsági gyaluval, méretre vágás körfűrésszel!

Á ra k  i rá n t  ke r e s s e n  m i n ke t  e l é r h e t ő s é g e i n ke n !

FALAZÓELEMEK: POROTHERM – LEIER – YTONG – SILKA – PORFIX

FALAZÓ, VAKOLÓ HABARCSOK, RAGASZTÓK, FUGÁZÓK: 
LASSELSBERGER – KNAUF, BAUMIT, SAKRET

HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK: 
Austrotherm, Lasselsberger-Knauf, 

Baumit, Masterplast

HOMLOKZATI ÉS LÁBAZATI SZÍNEZŐ VAKOLAT: 
REVCO

SZIGETELŐANYAGOK: Rockwool, Charvát 

KÉMÉNYRENDSZEREK: 
Schiedel, Leier

TÉRKÖVEK: Leier

Bramac, Azzuro, Leier, Mediterrán, Tondach, Creaton

TETŐABLAKOK

TETŐCSEREPEK:  
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Sport

Amikor a Duna Csárda kinyit, a vendégek már nem csak a jó 
időt, hanem a csárda kiváló hangulatát is várják. Ebben az 
évben sem lesz ebben hiány. Számos programmal kedveske-
dik vendégeinek a csárda két tulajdonosa, Sárközi Károly és 
Herpai Károlyné, Marika.
 - Ami egyszer bevált, újra elővesszük. Így bekerültek újra 
a repertoárba a vasárnaponkénti nemzetiségi gasztronómiai 
napok – mondja Sárközi Károly. - Kibővítettük a bográcsozót, 
több adag étel készül, hosszabb lesz a nyitva tartás. Hagyo-
mányos, bográcsban készült ételeinken kívül ajánljuk többek 
között a harcsafilét tejszínes gombás raguban.
 - A főétlap havonta változik, és nagy hangsúlyt fektetünk 
napi ajánlatainkra – kapcsolódik be a beszélgetésbe Herpai 
Károlyné, Marika. – A halas részlegünk kínálatát is bővítjük. 
Hétvégeken kész halételeket, mint például rácponty, harcsa-
paprikás, kagylóragu, egzotikus halételekkel várjuk az ínyen-
ceket. A csárda konyhája  munkatechnikai okokból hétfőn vi-
szont zárva lesz, de a halas minden nap működik.
 A konyha mellett a fagyizónak is nagy szerepe van ab-
ban, hogy a vendégeket teljes körűen kiszolgálja a Duna 
Csárda. Tavalytól egy új kézműves fagylaltkészítő szállítja a 
csárdába a kedvelt desszertet. A sikerre való tekintettel kü-
lönböző fagylaltkelyhekkel és egyéb fagylalt alapú édessé-
gekkel várják a szezonban vendégeiket.
Jó hangulatú rendezvényeiről is híres a Duna Csárda.

– Több rendezvénnyel készülünk ebben a szezonban – foly-
tatja Sárközi Károly. – A programokhoz tartozó showműsor 
is bekerül a repertoárba. Táncos lányok erősítik az amúgy is 
mindig jó hangulatot. Új atmoszférát biztosítanak a helynek 
és a rendezvényeinknek. 
 A Duna Csárdával akkor is találkozhatnak az érdeklődők, 
ha éppen nincsenek jelen. A tulajdonosok több hónapon át 
fejlesztették a csárda honlapját. A látogatók interaktív felüle-
ten is barangolhatnak a honlapon. Számos filmbejátszáson 
nézhetik meg a korábbi rendezvényeket. Tárgynyereménye-
ket is nyerhetnek mindazok, akik a csárda rendezvényein ki-
töltik a tesztlapokat. A győztesek a csárda tulajdonosaival egy 
sörgyári látogatáson vesznek részt.
 Induljon a szezon a Duna Csárdában! Minden együtt van 
ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát, aki ellátogat erre a 
különleges helyre. Itt a vendégek csak a rosszkedvüket ve-
szíthetik el!                   (X)

Nyitó buli: Április 30. szombat 19.00 
Hagyományos Scarabeus koncert
Asztalfoglalás: 
06 20 – 9 888 129
www. dunacsarda.hu
Nyitva tartás: 
8.00-23.00

Gőzerővel indul a szezon!

Számos újítással nyit a Duna Csárda!

 D U N A  C S Á R D A

„Az esküvői lagzi lebonylítását is vállaljuk"
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Rockwool kőzetgyapot
10 cm-es 800 Ft/m2

  5 cm-es 400 Ft/m2

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák. Érdeklődjön kereskedésünkben!

Fenyőfürészárú
6 m-ig 56 000 Ft/m3

Három m3 feletti
vásárlásnál 54 000 Ft/m3

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

   5 cm-es 195 Ft/m2

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

10 év rendszergarancia

VAKOLAT RENDSZER
Pl.   6 cm-es - 1950 Ft/m2

 10 cm-es - 2500 Ft/m2

A csomag tartalmazza:
Polisztirol lapot, üveg szövethá-
lót, ragasztót, alapozót és 700 
féle színt fehér árban.

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

TANODA
TÁBOR!

Ahogyan a korábbi években, a Kis Természetbúvár Alapít-
vány a Bagoly Tanodában idén is szervez nyári természet-
búvár tábort két alkalommal a természet iránt érdeklődő 
4-14 éves gyerekek részére.

AZ ELSŐ TÁBOR
2011. JÚNIUS 27-JÚLIUS 1-IG NAPONTA 
9-16 ÓRÁIG TART.

A programok között szerepel: természetbúvárkodás: sok-
sok kirándulás, gyűjtés, érdekes kísérletek, délutánon-
ként pedig különböző kézműves foglalkozások, néptánc 
és persze sok-sok játék.
A tábor díja gyermekenként 19000 Ft, mely napi három-
szori étkezést, a kirándulások költségeit és az anyagkölt-
ségeket is tartalmazza.

A MÁSODIK TÁBOR
2011. JÚLIUS 25-29-IG TART.

A tábor napirendje azonos az első táboréval, de a foglal-
kozások más témákat ölelnek fel.

További információ és jelentkezés: Bilkó Ágnesnél 
Mobil: 06 70 28 600 28 • Mail: bilkoagnes@freemail.hu 
vagy bilkoagnes@gmail.com
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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 

ÁPRILIS 9. SCARABEUS koncert
ÁPRILIS 16. 1 ÉVE NYITOTTUNK! (mindenki vendégünk egy tál bográcsban készült ételre)
ÁPRILIS 21. 50%-os csapolt sör - izsáki bor akció!
ÁPRILIS 29. Csülök Csata III.

MINDEN HÉTKÖZNAP 12-15 ÓRÁIG 50%-OS KEDVEZMÉNY AZ ÉTLAPRÓL 
VÁLASZTOTT ÉTELEINKRE, HELYBEN FOGYASZTVA!

Tel.: 06-27-336-991  •  www.szechenyicsarda.hu

ÁPRILISI  PROGR AMOK, AKCIÓK:
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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

FELSŐGÖDÖN A HONVÉD SOR ELEJÉN

DELIKÁTESZ BOLT NYÍLT!
Kapható: Kimért édességek, 
desszertek, ajándékkosarak, do-
hányáruk, vízipipák és kellékek, 
üdítők, italok és keleti fűszerek.

5.000 Ft fölötti ajándékkosár 
vásárlása esetén Göd területén 
belül a házhoz szállítás ingyenes.

ALAKFORMÁLÁS
KETTEN EGY ÁRÁÉRT!

Válasszon barátnőjével bármelyik 
alakformáló kezelésünkből és ket-
ten egy áráért karcsúsodhatnak.

ÁPRILISI ALAKFORMÁLÁS
AKCIÓ DUNAKESZIN!
+3620328-8442, +3670432-4849

Dunakeszi, Fillér u. 2.
ALAKFORMÁLÓ & LÉZER STÚDIÓ
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BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Jó minőségű, használt 
angol kilós ruhák

új üzlete nyílt
Felsőgöd, Duna út 14. alatt

Nyitva: 10-18-ig

A P R Ó H I R D E T É S

SMARAGD- ÉS OSZLOPOS TUJA, TISZAFA, KECSKERÁGÓ termelői áron eladó. Felsőgöd
Tel.: 06 27 333-905, 06 30 518-5490

PARKETTÁS VÁLLAL hagyományos, szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. 
Tel.: 06 70 505 1177

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

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

KIADÓ két szobás összkomfortos tetőtéri lakás nemdohányzó házaspárnak, vagy egyedülállónak is.
Tel.: 06 70 238-0876

VEGYES ISTÁLLÓTRÁGYA HÁZHOZSZÁLÍTVA ELADÓ! 
Tel.: 06 20 941-5805

BUDAPEST VI. KER. két szobás lakás eladó vagy gödire cserélem
Tel.: 06 70 286-0383

INGATLANCSERE! Felsőgöd, Lenkey utcai 58m2-es, másfél szobás, jó állapotú családi házamat na-
gyobbra cserélném vagy eladnám. Csere esetén kizárólag Felsőgöd, és lényegesen nagyobb családi 
ház érdekel értékegyeztetéssel. Eladás esetén irányár: 16,2 millió Ft. Képek a házról: www.ingatla-
nok.hu/elado/csaladi_haz/god/3521167
Érdeklődni: csalgyergo@gmail.com illetve: 06 20 200-3008

MANGALICA ZSÍR ÉS SZALONNA ELADÓ!
Tel.: 06 30 241-9145

SÍRKŐ AKCIÓ, kamatmentes hitel

•	Márvány,	gránit,	mészkő	síremlékek	készítése.

•	 Épületek	teljeskörű	műkövezése.

•	 Lépcsők,	párkányok,	fürdőszoba	és	konyhapul	
 tok gyártása.

•	 Ablakpárkányok,	készítése	szinte	azonnal.

•	 Baluszter	korlátok,	kerti	díszek,	grill	sütők	készítése.

•	 Kerítéspanelek,	járdalapok	és	kerítésoszlopok		
 készítése

TOLL
PAPLAN
PÁRNA
TISZTÍTÁS
KÉSZÍTÉS,
FELÚJÍTÁS

FELSŐGÖDI
FELVEVŐHELY

(06-70) 521-0717

WWW.TOLLTEX.HU
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TV-k, Videók,
Cd-k, Monitorok,
Hifi tornyok javítása

Latorczai István
Tel.: 06-20-321-4801

• 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! 

FIGYELEM!
Kerti munkákat vállalok: 
-ásás, metszés, gallyazás, 

stb.
- fakivágás szállítással

- telektisztítás, fűnyírás, 
stb.

Kerítések tervezése,
építése A-Z-ig.

Telefon:
06 20 433 9793

HÁZI KÉSZÍTÉSŰ
FÜSTÖLT ÁRUK

HÚSVÉTI
SONKA VÁSÁR

Felsőgöd
Ady Endre u. 24.

Telefon:
06 30 431 4365
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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

 

                      KISÁLLATRENDELŐ

ULTRAHANGOS FOGKŐELTÁVOLÍTÁS
ÁPRILISBAN 15 % KEDVEZMÉNNYEL!
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

(2131 Göd, Templom utca 2/a)

Áprilistól,hétfőnként 
NYÍLT DÉLELŐTTÖKET 
tartunk óvodánkban! 

Göd,Pesti út 146.
Tel.:+3670/5175110
www.csigabigagod.hu
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Márciusi keresztrejtvényünk megfejtése:
„Guinness rekorder leszek márciusban. Iby Fodrászat. 
Eck Ibolya: Jelentkezz vendégnek!”
Nyerteseink: Guba Mária, és Ferencz Katalin. A nyere-
ményeket eljuttatjuk Önökhöz! Gratulálunk!
Áprilisi keresztrejtvény feladványunk megoldását, 
kérjük, nyílt levelező lapon juttassa el szerkesztősé-
günk címére: 2132 Göd, Pf.: 72!
Nyereményeink: Egy-egy 5 000 Ft-os ajándékutalvány, 
amelyet a Duan Csárda ajánlott fel.

Asztalfoglalás: 
06 20 – 9 888 129
www. dunacsarda.hu
Nyitva tartás: 8.00-23.00
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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.

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. sarkán



Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.comGÖDI KÖRKÉP28


