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Szeretem a 
májust. Min-
denki a nyárra 
készül, a Nap 
is melegen 
süt. A fák szár-
ba szökken-

nek, minden zöld, az életet hirdeti. 
Életjelek mindenfelé.
 Így van ez kisvárosunkban is. 
Életjelei neki is vannak. Vegyünk egy 
példát! 
 Elkészült az új óvoda. A híres ne-
vezetes Fácán étterem egykori épü-
letében. A Fácán tornyai Göd arcula-
tához egyértelműen hozzátartoznak 
és mindezt pályázati pénzből hozták 
helyre. Alig pár éve itt működött a 
szociális foglalkoztató, majd a baptis-
ták vették bérbe hasonló tevékeny-
ségre. Profi munka. Kár, hogy jövő-
re éppen az óvoda miatt 2012-ben 
megszűnnek a teniszpályák. Lejár a 
bérlő szerződése és úgy tűnik, nem 
hosszabbítják meg a bérleti szerző-
dést, hiszen a pályák helyén alakítják 
ki az óvodához tartozó udvart.
 Remélem, a város más helyen új-
ra felépíti a sportcentrumot. Az is egy 
életjel nem? 
 Göd fejlődésével kapcsolatban 
„van egy álmom”. Felsőgödről Alsó-
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Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat 
– a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában közölje.

Kedves Gödi Polgárok! T a r T a l o m

Salamon Tamás főszerkesztő

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák. Érdeklődjön kereskedésünkben!

Fenyőfürészárú
6 m-ig 56 000 Ft/m3

Három m3 feletti
vásárlásnál 54 000 Ft/m3

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

10 év rendszergarancia

vaKolat rendszerPl.   6 cm-es - 1905 Ft/m2

 10 cm-es - 2435 Ft/m2

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

Flamand térkő
15x15x6-os /megrendelésre/

szürke 1800 Ft/m2

fekete mix 2000 Ft/m2

barna mix 2700 Ft/m2

Parkett kő
10x20x6-os szürke 1850 Ft/m2

Hullámkő
szürke 1850 Ft/m2

piros 2100 Ft/m2

antracit 2100 Ft/m2

göd irányába kanyarodom a főúton. 
Az út menti füves szegélyek ápoltak, 
a buszvárók környékét virágok díszí-
tik. Megérkezem a Penny mellett ki-
alakított parkolóba. A Kincsem épü-
letegyüttesének udvarán szombati 
vásárt tartanak, kicsinyek és nagyok 
is megtalálják számításukat. Az épü-
letben működő művelődési házban 
gyermekek játszanak csoportfoglal-
kozás keretében. Közben megérke-
zik egy külföldi busz, tele utasokkal. 
A híres ménről, Kincsemről készült ál-
landó kiállítását tekintik meg, majd 
az egyik szárnyban működő étterem-
ben ebédelnek.
 Tovább kell mennem. A Kossuth 
téren frissen vágott fű díszíti a teret. 
A szegélyek mentén tavaszi virágok. 
A fagyizónál a szokásos sor áll.
 Pest felé tartva arra leszek figyel-
mes, hogy a régiségbolt melletti au-
tóroncs-telep megszűnt. A bolthoz 
tartozó teraszon kávéznak a vendé-
gek. A város határa felé haladva ren-
dezett az út menti padka.
 Aztán felébredtem. A város kicsi, 
poros, rendezetlen, de a miénk.

4. oldal
Konstruktív munka az áprilisi testü-
leti ülésen
Kastély Központi Óvoda
5. oldal
A tudatos vásárlásról 
Virágos porta rendezvény
6. oldal
A szelektív- és zöldhulladék szállítá-
si rendje
7. oldal
„Erőt, egészségmegőrző hetet”! 
8. oldal
A Városi Közlekedési Kft. járatainak 
menetrendje
10. oldal
József Attila Művelődési Ház
programok
11. oldal
GÖDI FESZTIVÁL 
12. oldal
Erdélyből jöttem 
Áprilisi programok a könyvtárban
110 éve született Németh László
13. oldal
Mit tehetünk az iskolai agresszió 
ellen?
„Folyékonyan beszélek ómagyarul”
60 éves jubileum
14. oldal
A zene ősnyelve
Ráth Vince nagy győzelme
Elfújták a nótájukat
15. oldal
Gézengúzok sikere 
a 2011-es SCHERZO-n
Egy éves a TANODA
Ütős növendékek  
16. oldal
Különleges kiállítás a magyar 
és az Európai Parlamentben
Koncz Gábor a Napos Oldal klub-
délutánján
Életfa előadássorozat  
17. oldal
Új magyar Guiness rekorder
Atlétika Felsőgödön 
az 50-es években
18. oldal
OKTOPA-Tavasz, eredmények
Mindenkit legyőzött Gusztos Angéla
Sakkhírek  
19. oldal
Újabb eredményes évad – immár 
a GSE színeiben
„Csapattársadért küzdj, ne önmaga-
dért, és meglesz a győzelem”  

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

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

vegyes istállótrágya házhozszálítva eladó! 
Tel.: 06 20 941-5805

Budapest vi. ker. két szobás lakás eladó vagy gödire cserélem
Tel.: 06 70 286-0383

mangaliCa zsír és szalonna eladó!
Tel.: 06 30 241-9145

otthonomBan idős járóBeteg néni felügyeletét vállalom. 
Tel.: 06 27 336-103, 06 30 529 8017
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önkormányzatnak. A legjobb ajánlat 
a Pilisi Parkerdőtől érkezett.
 A város csatlakozik a Dunai 
Gyöngysor projekthez. A Magyar Te-
lepülés Tervezők Szövetsége a Duna-
parti települések összefogását kez-
deményezte annak érdekében, hogy 
egy tematikus turisztikai útvonal lé-
tesülhessen a Duna partjától számí-
tott 10-15 km-es sávon belül, mely 
valamennyi „gyöngy” felkutatására, 
látogatására alkalmas. A gödi limes - 
a római kori határerődítmény alapjá-
nak romjai – alkalmasak lennének az 
útvonalhoz való csatlakozásra. 
 Elbírálták a kiírt új, harmadik há-
zi gyermekorvosi pályázatot. Egyet-
len érdeklődő volt a meghirdetésre, a 
gödi illetőségű dr. Domán Csilla Mari-
ann, aki jelenleg a Váci Jávorszky Kór-
házban tevékenykedik. A doktornő 
nem önkormányzati alkalmazásban, 
hanem vállalkozóként fogja ellátni 
körzetét.
 Három alapítványi támogatást 
hagyott jóvá a testület: a Violin Ze-
nei Alapítvány, a Hét Kútforrás Szo-
ciális Alapítvány és a Dunakaland 
Alapítvány jut bizottsági, illetve pol-

Napirenden volt Sződ-Göd közigaz-
gatási határrendezése, ez esetben 
nem a Nevelek-dűlő hovatartozásá-
ról volt szó. Egy súlyos szakmai hibát 
korrigál az elfogadott terv: a földmé-
rők korábban közel 2000 négyzet-
méterrel elmérték a területet, Göd-
nek ennyivel kisebb, Sződnek pedig 
ekkorával nagyobb területet juttat-
va. A tárgyalásoknak köszönhetően a 
korrekciót mindkét település önkor-
mányzata elfogadta.
 A műszaki átadás után a Fácá-
nos Óvoda kerítésének megépíté-
se maradt hátra. A pályázatba csak 
a főbejárat és közvetlen környezeté-
nek megtervezése és kivitelezése fért 
bele, ezért a fennmaradó kerítéssza-
kaszokat csökkentett műszaki tarta-
lommal kéri megtervezni a Beruházá-
si Osztály.
 Csereerdősíteni kell a Nemeskéri 
Parkerdő más célra felhasznált terü-
leteiért. Még az Erdész utca aszfalto-
zása, a GSE sporttelepe mellett kiala-
kított parkoló, az átemelő szivattyú 
megépítése; valamint más területen 
a Jegenye utcai telekalakítások miatt 
van csereerdősítési kötelezettsége az 

konstruktív munka az áprilisi testületi ülésen
Munkaterv szerinti ülését tartotta Göd város 
önkormányzatának képviselő-testülete 2011. 
április 26-án, szerdán délelőtt. 

gármesteri keretből anyagi támoga-
táshoz.
 A leghosszabb eszmecserét a Gö-
di Horgászegyesület tartozásának 
rendezésével foglalkozó napirendi 
pont megtárgyalása adta. A Horgász-
egyesület feljelentést tett sikkasztás 
gyanújával az önkormányzat ellen, 
állítva, hogy az egyesület által befize-
tett összeg eltűnt a város kasszájából.
A polgármester az ügy tisztázásáig le 
akarta venni napirendről az ügy tár-
gyalását.
 A város vezetője sérelmezte, 
hogy a Horgászegyesület vezetője 
sikkasztással vádaskodik, még abban 
az esetben is, ha netán tévedés tör-
tént, az összegnek a város számláján 
kell lennie. A képviselők közül azon-
ban többen azt is nehezményezték, 
hogy a Szakáts-kerti horgásztó, me-
lyet év végéig a Horgászegyesület ke-
zel megállapodás szerint, nagyon el-
hanyagolt képet mutat. 
 Rábai Zita felvetése során a Pólus 
Péterrel korábban kötött megállapo-
dás értelmében a lejárt fizetési határ-
idő figyelembe vételével azt szavazta 
meg a testület, hogy a vállalkozónak 
nem ad további fizetési haladékot, és 
azonnali intézkedéseket tesz a tarto-
zás,  a15 millió forint behajtására.

G. K. 

Április 26-án megtörtént a KMOP 4.6.1/
B-09 a  „Kastély Központi Óvoda Ka-
pacitás bővítése” projekt keretében 
megújult épület műszaki átadása. Göd 

kastély központi óvoda 
Rákóczi út 23. szám alatti tagintézménye - műszaki átadás

Város Önkormányzata a beruházás-
ra közel 100 M Ft-ot, a teljes költség 
53,67%-át nyerte el pályázati úton. 
 A magas műszaki tartalommal, 
gyönyörű kivitelben elkészült épüle-
tet a közbeszerzési eljárás nyertes ki-
vitelezője az ajánlatával megegyező 
tartalommal és összegért, határidőre 
adta át. A műszaki átadáson a szak-
hatóságok mellett az Önkormányzat 
vezetői is részt vettek, a kivitelezésért 
elismerésüket fejezeték ki a Szemper 
Plusz Kft.-nek. Az épület mellett a 
kertépítés is megtörtént, a személyi 

bejáró és közvetlen környezete is el-
készült, a pályázat előírásainak meg-
felelően. Az építés költsége nettó 
116.246.926 Ft volt.
 Július közepi határidővel közbe-
szerzési pályázatot írtak ki a bútorok, 
kültéri és fejlesztőjátékok beszerzésére.
 A kerítés megépítése maradt hátra, 
melynek tervezése folyamatban van. 
 Az új óvodaegység a Kastély Köz-
ponti Óvoda tagintézményeként, 3 
csoporttal, 75 férőhellyel kezdi meg a 
2011-2012-es tanévet.

V. Pálfai Kinga 

Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak: 
pest megyei kormányhivatal
váci ügyfélszolgálata 
2600 vác, dr. Csányi lászló krt. 16.
(a Magyar Államkincstár épületében)
nyitva tartás: munkanapokon 8.00-20.00-ig

a kormányablak
•	széles	 körű	 tájékoztatást	nyújt	 arról,	 hogy	ügyét	mikor,	

hogyan és melyik hatóságnál intézheti,
•	felvilágosítást	ad	arról,	hogy	az	adott	ügyben	milyen	ké-

relmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni,
•	segít	 a	 szükséges	 formanyomtatványok	 kitöltésében,	 a	

csatolandó dokumentumok ellenőrzésében.
a kormányablakban többek között
•	ügyfélkaput	létesíthet,
•	egyéni	vállalkozói	tevékenységgel	kapcsolatos	szolgálta-

tásokat intézhet,

A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati irodákat - Kormányablako-

kat, ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat első lépése 

az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a jó állam megteremtése felé.   

•	családtámogatási	ellátásokat	igényelhet	(anyasági	támo-
gatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyer-
meknevelési támogatás),

•	egyszerűsített	honosítási	kérelmet	terjeszthet	elő,
•	tájékoztatást	 kaphat	 terhességi	 gyermekágyi	 segély,	 il-

letve gyermekgondozási díj igényléséről, a magyariga-
zolványokkal kapcsolatos ügyintézésről,

•	informálódhat	 az	 Új	 Széchenyi	 Tervvel	 kapcsolatos	 pá-
lyázati tudnivalókról,   

•	megismerheti	ingatlanok	adatait	nem	hiteles	tulajdonilap-
másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével.

Az ügyfélszolgálatok további ügyköreiről, működéséről és 
helyszíneiről részletes és aktuális információt talál a www.
kormanyablak.hu honlapon.

Viszontlátásra a Kormányablakban!
www.kormanyablak.hu

virágos porta rendezvény
2011. 05. 28. 10-16 óra közt a JAHM-ben

A rendezvény színes programokkal várja az egész csalá-
dot. Szervezője a Göd Városi Polgárőrség.
 Előadások közben látványos bemutatók szórakoztat-
ják az érdeklődőket: akrobatikus rocky, hastánc, csángó 
tánc, aikido, operettdalok.
 Míg a szülők az előadásokat hallgatják, a gyerkőcök 
sem unatkoznak: lesz gyöngyfűzés, csempefestés, arc-

a tudatos vásárlásról
Négy részből álló környezetvédelmi előadássorozatot szer-
vez a gödi önkormányzat a József Attila Művelődési Ház-
ban. Az első alkalommal Horváth Gergő a Tudatos vásár-
lók Egyesülete képviseletében tartott előadást. A tudatos 
vásárlás elsősorban hosszú távú tervezést segít elő: a mi-
nél közelebbi helyről beszerzett, ellenőrzött körülmények 
között készített, minél kevesebb, lebomló vagy legalábbis 
újrahasznosítható csomagolással ellátott termékek meg-
vásárlásakor nem csak abban lehetünk biztosak, hogy jó 
minőségű áru kerül a háztartásunkba, hanem abban is, 
hogy hozzájárultunk a természeti környezetre káros anya-
gok kibocsátásának mérsékléséhez is. Egyszerű példa: a he-
lyi őstermelő gyümölcse nem utazik, nem fogyaszt üzem-
anyagot, nem kell többszörösen becsomagolni, állagának 
megőrzéséhez nem kell vegyszerekkel kezelni. 
 Sokaknál az elsődleges szempont még mindig az ár, 
nem pedig az, hogy az alacsony áron kínált termékek elő-
állításakor milyen anyagokat, milyen körülmények között 

festés, környezetvédelmi totó, termésdísz-készítés, állat-
simogató. A rendezvény ideje alatt kerül sor a korábban 
meghirdetett porta-, rajz-, fotópályázat eredményhirdeté-
sére. A zenét dj. Freyja keveri, valamint fellép a Lépések 
nevű zenekar.
 A rendezvény védnöke, valamint támogatója NICK ÁR-
PÁD, a híres erőember, aki látványos bemutatót tart a ren-
dezvény alatt.
 Mindenkit szeretettel várunk. A programok iránt ér-
deklődni lehet:                                               Szegediné Kriszta

06-70-433-4544

használtak fel, a munkavállalók mennyire dolgoztak em-
berséges körülmények között. Erre is egy megdöbbentő 
példa: ma világviszonylatban 250 millió gyermekmunkás 
dolgozik embertelen, közülük 110 millió életveszélyes kö-
rülmények között s 5 millió kiskorú rabszolgaként…

V. P. K.
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2011. március 21-től a zöldhulladék (ág, lomb, fű) ingyene-
sen lerakható Bócsa melletti külterületen (megközelíthető 
a Mayerffy József utca folytatásánál lévő földúton, illetve a 
Nemeskéri úti temetővel szemben lévő földúton) minden 
héten szerdán és szombaton 8:00 – 18:00 óra között.
 Az ágak megfelelően összekötve továbbra is térítés-
mentesen kerülnek elszállításra a lakosságtól a zöldhulla-
dék szállítási napokon.
Az ingatlan elé kihelyezett ágakon kívüli egyéb zöldhulla-
dékot, illetve többlet kommunális hulladékot csak a Tele-
pülésellátó Szervezet által forgalmazott zsákokban szállít-
juk el, amelyek beszerezhetők a 

- TESZ-nél 2132 Göd Duna u. 5.
- Wolaw Kft.-gazdaboltjában 2132 Göd Duna u. 4.
- FAKUSZ H.B. gazdaboltjában 2131 Göd Pesti út 82/a. 

A zöldhulladék-, illetve többlet kommunális hulladék fize-
tős zsákok ára 2011-ben: 280 Ft

a kommunális hulladék szállítás ünnepi rendje
április 25  helyett április 26
június 13  helyett június 14.
november 1 helyett november 2.
november 4 helyett november 5.
december 26 helyett december 27.

egyéB hulladékleadási lehetőségek
Szennyvíz elszállítása

A települési folyékony hulladék elszállítását a TERRA-VÁROS-
KÚT Kft. végzi. A szennyvíz elszállítására való igényüket a 06-
1/420-4527/ 119, Fax: 06-1/ 420-4528 jelenthetik be 

Fáradt olaj leadás
Sumina Zoltán magánvállalkozó ( 2132 Göd, Terv u.17. ) 
H-P.:  8-17 h-ig, Sz.: 8-12 h-ig.

Használt gépjárműabroncsok leadása
Lakossági mennyiség (max. 4-5 db) leadható a Telepü-
lésellátó Szervezet udvarán. 2132 Göd, Duna u.5, a Kis-
faludy utcai bejárat felől. 

 Elektronikai hulladék
•	 Előre	meghirdetett	(városi	honlap,	szórólap,	Gödi	Kör-
kép) időpontokban a Településellátó Szervezet udvarán 
2132 Göd, Duna u.5, (a Kisfaludy utcai bejárat felől), a 

szelektív- és zöldhulladék szállítási rendje 
2011 évben

szelektív zsák fizetős zöld hulladék Begyűjtés
május 9 – 13. és 23 – 27. 2 – 6., 16 – 20. és 30 – június 3.
június 6 – 10. és 20 – 24. 14 – 18. és 27 – július 1.            
július 4 – 8. és 18 – 22. 11 – 15. és 25 – 29.                    
augusztus 1 – 5.,15- 19 és  29 – 09. 2. 8 – 12. és 22 – 26.                      
szeptember 12 – 16. és 26 – 30. 5 – 9. és 19 – 23.                        
október 10 – 14. és 24 – 28. 3 – 7. ,17 – 21. és 31 –nov. 4.    
november 7 – 11. és 21 – 25. 14 – 18. és 28 – december 2.     
december 12 – 09. és 19 – 23.   – 

Polgármesteri Hivatal udvarán Pesti út 81., valamint helyi 
általános iskolák udvarán
•	 2132	Göd,	Deák	Ferenc	u.	106.	tel:	06	20/572-56-92
•	 Magyar	Máltai	Szeretetszolgálat	Bp.	14.	ker.	Tahi	u.	95.	
tel: 06 30-546-93-00

Sitt lerakás
SA-HO Kft. (alsógödi vasúti átjárónál, Dunakeszi felé) Te-
lefon: 27-546-390, 06/70-413-6716 Díja: 1100.-Ft/tonna 
A lerakó nyitvatartási ideje: H-P: 7 – 15,30 óráig. Szomba-
ton és munkaszüneti napokon zárva!
ÖDY Bt. 1m3-es kihelyezett konténer díja 3500 Ft.

Lejárt vagy feleslegessé vált vegyszerek, festékek
Térítés ellenében leadható:
Terra-V Kft. 1211 Budapest, Központi út 67. 
tel: 06 1 420-45-27 
Palota Környezetvédelmi Kft. Bp. XIV. ker. Kacsóh Pong-
rác u. 146. tel:06-1-306-98-06

Üveggyűjtő konténerek 
•	 Településellátó	Szervezet	telephely	(	2132	Göd,	Du-
na u. 5. ) 
•	 Alsógöd,	CBA	élelmiszerbolt	(	Pesti	u.	és	Jávorka	u-i	
sarok) 
•	 Gödi	Ámbitus	Kft.	(	2131	Göd,	Pesti	út	174.)	
•	 Oázis	lakópark	Kerekerdő	és	Németh	László	u.	sarok

 Használt galvánelem elhelyezés
1.  Kastély Óvoda ( Béke u. 3. )
2.  Huzella Tivadar Iskola ( Petőfi u.48.)
3.  József Attila Művelődési Ház ( Pesti u.72.)
4.  Fakusz Bt. ( Pesti u.82.)
5.  Településellátó Szervezet (Duna u.5.)
6.  Németh László Iskola ( Ifjúság köz 1-3.)
7.  I. számú Óvoda (Lenkey u.13-15.)
8.  Ady Klub (Kálmán u.13.)
9.  Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat ( Ady E.u.6.)
10. Piarista Iskola ( Jávorka S.u.18.)
11. PM Hivatal udvarán a volt rendőrségi épületen
12. Felsőgödi Állomásnál működő hírlap árusnál
13. Penny Market üzletben, a rakodó pultnál, itt használt 
villanykörték is leadhatóak
14. Plus Áruház Pesti u.
15. Alsógödi vasúti állomás épületénél

  Használt, savas akkumulátorok leadása
•	 A	Településellátó	Szervezet	udvarán	(	2132	Göd,	Duna	u.	5.)	a	Kisfaludy	ut-
cai bejárat felől.
•	 Sumina	Zoltán	magánvállalkozó	(	2132	Göd,	Terv	u.17.)	H-P.:		8-17	h-ig,	Sz.:	
8-12 h-ig.

Használt háztartási zsiradék
Konyhai munkálatok után megmaradt zsír és olaj szervezet leadása a két gö-
di iskola konyhájánál elhelyezett gyűjtőedénybe lehetséges. Munkanapo-
kon reggel 6 órától délután 15 óráig.

Lejárt gyógyszerek
20/2005. (VI.10.) EüM rendelet értelmében a lejárt szavatosságú és fel nem 
használt gyógyszereket minden gyógyszertár köteles 2006.január 1-től át-
venni a lakosságtól.

 Gépjárművek végleges kivonása
A 267/2004. (IX.23.) Kormányrendelet előírja, hogy a gépjármű tulajdonos 
köteles a forgalomból véglegesen kivonásra szánt, hulladékká vált gépjár-
művet a bontónak, a gyártónak vagy az átvevőnek átadni.

 Környékbeli bontók listája:
•	 Vác,	Rákóczi	út	28.	tel.:	316-437	
•	 Őrbottyán,	Fő	u.	Ipartelep	21/62.	Hrsz.	
•	 Kerepes,	Magtár	tér	1/a.	
•	 Szentendre,	Dózsa	György	u.26.	
•	 Budapest,	XIII.	Újpalotai	u.20-22.	(	Matt-Ker	Kft.)	
•	 Sződliget,	Gödi	Iparos	Centrum,	XV.	Camion	telep	felé		

Illegális szemétlerakás
Észlelése esetén hívja a Közterület-felügyeletet: 06-30/256-37-23. 

„erőt, egészségmegőrző hetet”!
A Huzella általános iskola az Egész-
ségmegőrző Hét programjába be-
vonta a Dunakeszi Rendőrkapitány-
ságot is. Már korábban is voltak 
közös programjaink, de most négy 
napot szinte folyamatosan az iskolá-
ban töltöttünk közlekedésbiztonsági, 
bűnmegelőzési órákat tartva, illetve 
szerveztünk kerékpáros ügyességi, és 
sportvetélkedőt is.
 Utóbbiak keretében a gyerekek 
együtt nyomták a fekvőtámaszt fiatal 
kollégáinkkal, valamint saját bőrükön 

a n y a k ö n y v I  H í r E k

GÖDÖn ELHunyT:
2011 április

Timár János  85 éves
Szalai Gyula József 77 éves

GÖDÖn 
HÁZASSÁGoT KÖTÖTTEK:
2011  április

Barabás Béla András 
 és Majoros Edina
Puskás Béla 
 és Kovács Ágnes
Dr. Fazekas Zoltán 
 és Barta Gabriella
Száraz Tibor 
 és Hajdu Beáta

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

tapasztalták, hogy milyen nehéz mo-
zogni a rendőrök testi épségét védő 
protektorban és sisakban.   
 Jól látszott, hogy a gyerekek öröm-
mel vették a közeledésünket, és mi is 
nagyon jól éreztük magunkat. Ami jó, 
azt pedig folytatni kell!  Ezért javasol-

tuk, hogy az iskola hivatalosan is lépjen 
be az Iskolarendőr programba. Ez azt 
jelenti, hogy a jövőben folyamatosan 
együtt tervezünk, és a diákok mellett 
szülőkkel, tanárokkal is együttgondol-
kodunk egy igazán biztonságos iskola 
megvalósításán. 
 Ebben az évben közel 450 diákkal 
tudtunk leülni beszélgetni, játszani. 
A gyerekek információt kapnak a ve-
szélyekről, többek között elmondtuk 
hogyan közlekedjenek biztonságo-
san, valamint felhívtuk a figyelmüket 
az internetes közösségi portálokhoz 
kapcsolódó visszaélésekre. 
 Ez a négy nap rávilágított arra, 
hogy a Rendőrség nem csak szolgál 
és véd, hanem nagy hangsúlyt fek-
tet a korai megelőzésre is. A gyerekek 
jelentik a jövőt és ez nagy felelősség 
mindannyiunk számára.

Vincze Katalin r tzls.
Dunakeszi Rendőrkapitányság
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önkormányzati hírek önkormányzati hírek

Autópihenő 5,11 5,52 6,37 --- 7,42 9,00 10,45 12,35 13,15 14,10 14,50 16,15 16,55 17,30 18,00 19,00
Németh L. Isk. --- --- --- 7,10 --- 9,02 10,47 12,37 13,17 14,12 14,52 16,17 16,57 --- 18,02 ---
Jácint utca --- --- --- 7,12 --- 9,04 10,49 12,39 13,19 14,14 14,54 16,19 16,59 --- 18,04 ---
Németh L.Isk. --- --- --- 7,14 --- 9,06 10,51 12,41 13,21 14,16 14,56 16,21 17,01 --- 18,06 ---
Gyógyszertár 5,14 5,55 6,40 7,16 7,45 9,08 10,53 12,43 13,23 14,18 14,58 16,22 17,03 17,34 18,07 19,05
Széchenyi u. --- --- --- --- --- --- --- --- 13,24 14,19 --- 16,23 --- --- --- ---
Ramóna 5,15 5,56 6,41 7,17 7,46 9,09 10,54 12,44 13,26 14,21 14,59 16,25 17,05 17,36 18,08 19,07
Golfpálya  5,16 5,57 6,42 7,18 7,47 9,10 10,55 12,45 13,27 14,22 15,00 16,26 17,08 17.38 18,09 
Kerekerdő u. 5,17 5,58 6,43 7,19 7,48 9,11 10,56 12,46 13,28 14,23 15,01 16,27 17,10 --- 18,10 
Bölcsőde 5,18 5,59 6,44 7,20 7,49 9,12 10,57 12,47 13,29 14,24 15,02 16,28 17,12  --- 18,11 
Termál krt. 5,21  6,47 7,23 7,52 9,15 11,00 12,50 13,32 14,27 15,05 16,31 17,14 17,41 18,14 
OVIT 5,23 6,01 6,49 7,25 7,54 9,17 11,02 12,52 13,34 14,29 15,07 16,33 17,16 --- 18,16 19,10
Göd-Újtelep 5,25 6,03 6,51 7,27 7,56 9,19 11,04 12,54 13,36 14,31 15,09 16,35 17,18 --- 18,18 19,13
OVIT 5,27  6,53 7,29 7,58 --- 11,06 12,56 --- --- 15,11 --- 17,21 --- --- 
Bölcsőde  5,29 --- 6,55 7,30 7,59 --- 11,07 12,57 --- --- 15,12 --- 17,23 17,43 --- 
Kerekerdő u. 5,30 --- 6,56 7,31 8,00 --- 11,08 12,58 --- --- 15,13 --- 17,25 --- --- 
Göd-Ujtelep -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17,46 --- 19,30
Golf pálya 5,31 --- 6,57 7,32 8,01 --- 11,09 12,59 --- --- 15,14 --- 17,27 --- --- 
Ramóna 5,32 --- 6,58 7,33 8,02 --- 11,10 13,00 --- --- 15,15 --- 17,28 --- --- 19,35
Széchenyi u. --- --- 7,00 7,35 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógyszertár 5,33  7,01 7,37 8,03 --- 11,11 13,01 --- --- 15,16 --- 17,29 --- --- 19,41
Németh L. Isk. --- --- 7,02 7,38 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Autópihenő 5,34 --- --- 7,40 8,04 --- 11,12 13,02 --- --- 15,17 --- 17,30 17,53 --- 19,42
Göd-Újtelep --- 6,03 --- --- --- 9,19 --- --- 13,36 14,31 --- 16,35 --- --- 18,18 ---
Új temető --- 6,05 --- --- --- 9,21 --- --- 13,38 14,33 --- 16,37 --- --- 18,20 ---
Tisza utca --- 6,06 --- --- --- 9,22 --- --- 13,39 14,34 --- 16,38 --- --- 18,21 ---
Göd TSZ --- 6,07 --- --- --- 9,23 --- --- 13,40 14,35 --- 16,39 --- --- 18,22 ---
Kölcsey u. --- 6,09 --- --- --- 9,24 --- --- 13,41 14,36 --- 16,40 --- --- 18,23 ---
Gólya falatozó --- 6,12 --- --- --- 9,25 --- --- 13,42 14,37 --- 16,41 --- --- 18,24 ---
Jávorka S. u. --- 6,14 --- --- --- 9,27 --- --- 13,44 14,39 --- 16,43 --- --- 18,26 ---
PM. Hivatal 5,39 6,16 --- --- --- 9,29 --- --- 13,46 14,41 --- 16,45 --- --- 18,28 ---
Kincsem cs. --- 6,18 --- --- --- 9,31 --- --- 13,48 14,43 --- 16,47 --- --- 18,30 ---
Gárdonyi u. --- 6,19 --- --- --- 9,32 --- --- 13,49 14,44 --- 16,48 --- --- 18,31 ---
Autópihenő --- 6,21 --- --- --- 9,33 --- --- 13,50 14,45 --- 16,49 --- --- 18,32 ---

 h. k. sz. Cs. p.
     
TELEPHELY DUNA U. 5. - 9,30 - 9,30 -
GÖD-FELSŐ	GYT.	 -	 9,32	 -	 9,32	 -
AUTÓPIHENŐ	 -	 9,33	 -	 9,33	 -
GÁRDONYI G U.  - 9,35 - 9,35 -
KINCSEM CSÁRDA - 9,37 - 9,37 -
POLG. M. HIVATAL - 9,39 - 9,39 -
GÖD-ALSÓ RÉV - 9,40 - 9,40 -
GÖD-ALSÓ MÁV - 9,42 - 9,42 -
GÖDI TSZ. - 9,44 - 9,44 -
ÚJTEMETŐ	 -	 9,45	 -	 9,45	 -

városi közlekedési kft. járatainak menetrendje 
göd város területén

Érvényes: 2010. április 19-től  
Az autóbusz szombat, vasárnap és ünnepnapok kivételével naponta közlekedik 1-es számÚ 

3-as számÚ temetői járat 

Autópihenő 6,35 11,29 --- --- 14,29 --- 16,29
Gárdonyi u. 6,36 11,30 --- --- 14,30 --- 16,30
Kincsem cs. 6,37 11,32 --- --- 14,32 --- 16,32
PM. Hivatal 6,39 11,34 --- --- 14,34 --- 16,34
Huzella T. isk. 6,41 11,35 --- 13,35 14,35 --- 16,35
Kossuth utca  6,42 11,37 --- 13,37 14,37 --- 16,37
Gólya falatozó 6,44 11,39 --- 13,39 14,39 --- 16,39
Göd-alsó Máv 6,45 11,40 --- 13,40 14,40 --- 16,40
Béke utca 6,46 11,41 --- 13,41 14,41 --- 16,41
Göd TSZ. 6,47 11,42 --- 13,42 14,42 --- 16,42
Tisza utca 6,48 11,43 --- 13,43 14,43 --- 16,43
Új temető 6,49 11,44 --- 13,44 14,44 --- 16,44
Göd-Újtelep 6,51 11,46 --- 13,46 14,46 --- 16,46
OVIT 6,53 11,48 --- 13,48 14,48 --- 16,48
Bölcsőde 6,54 11,49 --- 13,49 14,49 --- 16,49
Termál strand 6,55 11,50 --- 13,50 14,50 --- 16,50
Golfpálya 6,57 11,52 --- 13,52 14,52 --- 16,52
Ramóna 6,58 11,53 --- 13,53 14,53 --- 16,53
Gyógyszertár 6,59 11,54 --- 13,54 14,54 --- 16,54
Autópihenő 7,00 11,55 13,05 13,55 14,55 16,10 16,55

Németh L. isk. --- --- --- --- --- 16,12 ---
Gyógyszertár 7,03 11,58 13,08 --- --- 16,14 16,58
Ramóna 7,05 12,00 13,10 --- --- 16,16 17,00
Golfpálya 7,07 12,02 13,12 --- --- 16,18 17,02
Termál strand 7,08 12,03 13,13 --- --- 16,19 17,03
Bölcsőde 7,09 12,04 13,14 --- --- 16,20 17,04
OVIT 7,10 12,05 13,15 --- --- 16,21 17,05
Göd-Újtelep 7,12 12,07 13,17 --- --- 16,23 17,07
Újtemető 7,14 12,09 13,19 --- --- --- 17,09
Tisza utca 7,15 12,10 13,20 --- --- --- 17,10
Göd TSZ 7,16 12,11 13,25 --- --- --- 17,11
Béke u. 7,20 12,15 13,27 --- --- --- 17,15
Göd-alsó Máv 7,22 12,17 13,28 --- --- --- 17,17
Petőfi S. u. 7,30 12,20 13,30 --- --- --- 17,20
Buzaszem isk. 7.32 12.22 13.32    17.22
PM. Hivatal 7,33. 12,23 --- --- --- --- 17,22
Kincsem cs. 7,34 12,24 --- --- --- --- 17,24
Gárdonyi u. 7,35 12,25 --- --- --- --- 17,25
Autópihenő 7,36 12,26 --- --- --- 16,28 17,26

2-es számÚ Érvényes: 2010. szeptember 1-től
Az autóbusz szombat, vasárnap és ünnepnapok kivételével naponta közlekedik

Minden hónap második szombatján buszjárat indul a Felsőgödi MÁV állomásról reggel 9,10-kor Göd-Újtelepre a Gyermekotthonba. 
Visszaindul 11,20-kor. Az autóbusz bevárja az érkező vonatokat.
Amennyiben az utazni szándékozók létszám 20 főnél több, a járatot igény szerint megismétlik.

Érvényes: 2008. március 10-től  

 h. k. sz. Cs. p.

ÚJTEMETŐ	 -	 10,30	 -	 1030	 -
GÖDI TSZ. - 10,32 - 10,32 -
GÖD-ALSÓ MÁV - 10,34 - 10,34 -
GÖD-ALSÓ RÉV - 10,36 - 10,36 -
POLG. M. HIVATAL - 10,38 - 10,38 -
KINCSEM CSÁRDA - 10,40 - 10,40 -
GÁRDONYI G. U. - 10,42 - 10,42 -
AUTÓPIHENŐ	 -	 10,44	 -	 10,44	 -
GÖD-FELSŐ	GYT.	 -	 10,46	 -	 10,46	 -
TELEPHELY - 10,50 - 10,50 -

kultúra

MEGEMLÉKEZÉS, KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Búcsúzunk id. Pápai Lászlótól, attól a mindig vidám 
embertől, aki oly sok örömet okozott látogatásai al-
kalmával, vígságot, derűt hozva házunkba, boldo-
gabbá téve napjainkat itt a távoli Amerikában. Emlé-
ked örökké közöttünk marad, szívünkben él.

Stéhli Zsigmond és Klári, 
lányuk: Ágnes, valamint a Gibboney család

viii. népművészeti 
alkotótáBor – göd
2011. június 27. - július 1.
Induló osztályok: Bőrözés, népi fazekas, fafaragás, 
söndörgő, lószőrékszer készítés
Összköltség: 14.000.- Ft

Xviii. ifjÚsági képzőművé-
szeti alkotótótáBor - göd
2011. július 4-15.
 A tábor idei témája: „AZ EMBERISÉG NAGY MÍTOSZAI”
Kalandozás az emberiség közismert történeteinek vilá-
gában
Induló osztályok: Kerámia, kis kézműves, rajz, szob-
rász, tűzzománc, ötvös
Összköltség: 23.500.- Ft

Jelentkezés és érdeklődés: 
József Attila Művelődési Ház 
(2131 Göd, Pesti út 72.) Tel.:27/532-160
www.godimuvhaz.hu     info@godimuvhaz.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak akik 
Gábor Mihályné temetésén résztvettek, együttérzé-
sükkel, virágaikkal enyhítették a gyászolók szomorú-
ságát, lelki fájdalmát

Gábor Mihály és családja

Betűfaló  
oLVASóTÁboR
A Göd Városi Könyvtár nyári olvasótá-
bort szervez 8-12 éves gyermekek szá-
mára. A tábor 2011. július 25-29-ig tart, 
naponta 9 és 15.30 óra között. 
Helyszín: Ady Fiókkönyvtár 
(2132 Göd, Kálmán u. 13.)

Bütyköldék 
a gyermekkönyvtárakban
utolsó két foglalkozásunk ebben a tanévben:
 
Május 27. péntek, 13.00-17.00
Katica Gyermekkönyvtár (2131 Göd, Pesti út 72.)
könyvJElZŐT 
hímzünk keresztszemes öltéssel 
 
Június 3. péntek, 13.00-17.00
Ady Fiókkönyvtár (2132 Göd, Kálmán u. 13.)
TÁrSaSJÁTÉk BÁBUkaT
készítünk parafa dugóból

madarak és fák napi rajzpályázat 
eredményhirdetése és díjkiosztás lesz 2011. 05. 27-én 15 
órakor a Katica Gyermekkönyvtárban, a Bütyköldében. 
Várunk minden pályázót: 
                  ica néni, edina néni, ági néni (könyvtárosok)

a tábor díja 10.000 ft.  
(Ebédet és uzsonnát biztosítunk.)
Jelentkezni lehet 2010. 06. 24-ig, 
a teljes összeg
befizetésével könyvtárainkba.
(Pesti út 72., vagy Kálmán u. 13.)
A tábort 10 jelentkező felett indítjuk el.
információ : 06-27/532-155 
                          vagy 345-101



kultúra kultúra

Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.comGÖDI KÖRKÉP10 GÖDI KÖRKÉP 11Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com

kultúra

Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.comGÖDI KÖRKÉP10 GÖDI KÖRKÉP 11Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com

kultúra

J Ó Z S E f aT T I l a                                                   
m ű v E lŐ D É S I H Á Z

P r o g r a m o k

május

05. 13. 13.00-17.00 
Napos oldal nyugdíjas klub összejövetele
18.00 Felvidékiek körének vendége Horváth Szilárd, 
a Búzaszem Iskola egyik alapítója, tv-s szakember
8.00 „Hagyomány a divatban”. Zalai Mona kiállításá-
nak megnyitója. A kiállítást megnyitja: Szőnyi Kinga, 
az ECHO tv műsorvezetője

05. 15. 18.00 
Operabarátok Órája: Francia est

05. 16. 10.00 
Tavaszi gyerekszínház bérlet 3. előadása: 
Szabad Ötletek Színháza: 
Kukori és Kotkoda című előadása.
Belépő: 700,-Ft

05. 19. 16.30 
Környezetvédelmi előadássorozat: A megújuló ener-
giaforrások hasznosítási lehetőségei családi házak-
nál. Beleznai Nándornak, a Wagner Solar Kft ügyve-
zető igazgatójának előadása

05. 20. 17.30 
Az új Horizont Irodalmi Klub összejövetele. 
„Asszonyaink arca” címmel anyák napi megemlékezés.

05. 21. 9.00 -13.00 
Babaruha börze

05. 25. 13.00 -16.00 
Vöröskeresztes klub összejövetele

05. 26. 16. 30 
ELEINK.	 Őstörténeti	 és	 honfoglalás	 kori	 ismeretter-
jesztő előadássorozat: dr. Erdélyi István akadémiai 
doktor, régész-történész: Rovásírásos emlékek a Kár-
pát-medencében című előadása

05. 27. 16.00 
Nóta klub

05. 28. 10.00 -16.00 
Virágos porta

05. 29. 10.00 -12.00 
Családi kézműves játszóház. Belépő 400,-Ft.

jÚnius

06. 01. 14.00 -18.00 
Véradás

06. 02. 16. 30 
Környezetvédelmi előadássorozat: Szelektív hulla-
dékgyűjtés Gödön. Lakossági tájékoztató. Jakab Júli-
ának, a Göd Városi Önkormányzat Környezetvédelmi 
ügyintézőjének előadása.                                                                                                             

                                                                                             
06. 04. 9.00 -12.00 
Homeopátiás klub: Dr. Rácz Zsuzsa: Bevezetés a mi-
azmák rejtelmeibe.

06. 09. 16. 30. 
ELEINK	 -	Őstörténeti	 és	honfoglalás	 kori	 ismeretter-
jesztő előadássorozat: dr. Darkó Jenő ny. történész, 
muzeológus: A görög rítusú keresztény egyházak ko-
ra középkori története Magyarországon.

06. 10. 13.00 -17.00 
Napos oldal nyugdíjas klub találkozója
17.00 A JAMH rajzszakkörének kiállítás-megnyitója

06. 12. 10.00 
III. Regionális Néptánctalálkozó, pünkösdi király és 
királynéválasztás 
Egész napos rendezvény a Feneketlen - tónál. Nép-
tánc csoportok fellépése, vásári bábjáték, kézműves 
foglalkozások, népi játékok, kirakodóvásár, táncház, 
koncert. 11 órától kezdetét veszik a pünkösdi király 
és királyné választás erőpróbái. Várjuk a vállalkozó 
kedvű urak és hölgyek jelentkezését!
A belépés díjtalan. Rossz idő esetén a Petőfi utcai tor-
nacsarnokban lesznek megtartva a programok.

a D y  k l U B
05. 14. 10.00 -12.00 
Családi kézműves játszóház. Belépő: 400,-Ft.

10.30-12.30 
Nemezelés Klátyik Melindával. Selyemkendőn minta-
nemezelés. 
        Belépő: 1. 500,-Ft+ anyagköltség

05. 19. 13.00 -16.00 
Napos oldal nyugdíjas klub összejövetele

05. 21. 14.30-16.30 
Cukorbetegek klubja
18.00 Jazz klub: Balkán Jazz Project. Belépő: 500,-Ft. 
AZ MZTSZ Előadóművészi Jogdíjalap és az NKA tá-
mogatásával.

05. 25. 18.00 
a Gitársaság koncertje

05. 28. 
14.00 Retro Ady klub Évadzáró szombat – Kerti buli
17.00 Málnási András bemutatja Picasa Webalbumát, 
utána ismétlő vetítések

06. 07. 13.00 -17.00 
Véradás

már lehet jelentkezni a 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

június 3. péntek
Helyszín: 

Göd, Nemeskéri Kúria galériája

16.00: MAGyARoRSZÁG
Kaiser Ottó fotóművész kiállítása és 
könyvbemutatója. A kiállítást megnyit-
ja Jelenits István piarista szerzetes, köz-
reműködik Nagy János jazz-zongorista

16.30: A háromnapos                        
Gödi Fesztivál megnyitója:

Köszöntőt mondanak a Belépés csa-
ládostul mozgalom fővédnökei, Dr. 
Beer Miklós püspök és Markó József 
polgármester 

göDI JaZZ fESZTIvÁl
Helyszín: Göd, a Belga Sörház előtti ut-
cai terület, szabadtéri színpad
18.00: Klasszikus és jazz
Karosi Júlia énekes, Lachegyi Máté 
zongorista és Váczi Dániel szaxofo-
nos koncertje
18.50: Karosi Júlia Quartet
Karosi Júlia- ének, Horváth Balázs- 
nagybőgő, Balázs Tamás- zongora, 
Varga Bendegúz- dob
20.00: Szakcsi Gipsy Jazz
Szakcsi Lakatos Béla- zongora, Mohay 
András- dob, Orbán György- nagybő-
gő, Rostás Móni- ének, Rostás Csaba- 
ének, szájbőgő, tánc
21.30: Dresch Quartet
Dresch Mihály- szaxofon, furulya, 
ének, Lukács Miklós- cimbalom, Baló 
István- dob, Hock Ernő- nagybőgő
Eső esetén a Belga Sörház éttermé-
ben tartjuk a koncertet.
egyéb helyszín, program
14.30: Trianon
Göd város ünnepi megemlékezése a 
Petőfi téren

június 4. szombat

fétis Crosszfutás, családi sportnap
Helyszín: Gödi SE sporttelepe

10.00: Óvodás futás, 2000 m-es futás, 
5000 m-es futás, 14 km-es futás

göDI fESZTIvÁl
Belépés Családostul!   2011. június 3-5.

sport és kulturális programok
9.00: Ovis focitorna, 1-2. osztályos 
focitorna, strandröplabda-torna
11.00: Családi csavargás- belépés 
családostul! – ügyességi verseny, 
dunakaland játékok
12.00: Színpadi előadások
10-14.00: Kézműves foglalkozások, 
játszóház, óriás csúszda
További információ, részletes prog-
ram, nevezési feltételek: 
www.fetis.hu/crossfutas

jótékonysági népművészeti, 
népzenei délután

Helyszín: Búzaszem Általános Iskola

16.00: Berecz András mesél
17.00: Népzenei koncert a Mészáros 
zenekar föllépésével
18.00: Táncház
16-20.00: Agyagozás, festés, rajzo-
lás, egyéb kézműves foglalkozások, 
népművészeti vásár
Szabadtéri főzés, sütés, borkóstoló, 
A bevételt teljes egészében a Bú-
zaszem iskola további építkezésére 
ajánljuk föl!
egyéb helyszínek, programok
20.00: Scarabeus buli a felsőgödi Du-
na Csárdában 
21.00: Crazy Gránát- rock koncert a 
Széchenyi Csárda teraszán
20.00: Latin est a Gödi Udvarban, a 
Friends Étteremben
Eső esetén is megtartjuk a programo-
kat fedett helyeken.

június 5. vasárnap
göDI JUnIÁlIS

Helyszín: Nemeskéri Kúria
Parkszínpad programjai

10.30: A Gödi Fúvószenekar és a Ma-
zsorett csoport bemutatkozása
11.15: A Kincsem óvoda gyermekei-
nek játékfűzéses előadása
12.00: A gödi Maszk Bábszínpad mű-
sora: Ezeregyéjszaka meséi
13.00: A gödi általános iskolák művé-
szeti csoportjainak előadásai
15.00: Pelyhes Gábor zenés gyermek-
műsora
16.00: Jazzbalett

20.00: Zenés táncest
Nemeskéri színpad programjai
11.00: amadinda ütőegyüttes kon-
certje. Az együttes tagjai: Bojtos Ká-
roly, Holló Aurél, Rácz Zoltán, Váczi 
Zoltán
12.00: Benyus család zenekarának 
előadása
13.00: Dalok, operarészletek 
Pitti Katalin, Gaál-Wéber Ildikó, Berkes 
János előadásában, zongorán kísér 
Sándor Szabolcs
14.00: „Legyetek jók….”-musical elő-
adás a gödi Gézengúzok előadásában
15.15: A gödi Drums ütőegyüttes föl-
lépése
16.30: Éry Balázs és II.Lengyelfi Mik-
lós koncertje

a legendás 1970-es évek, 
mini és syrius

17.45: Török Ádám és a Mini
Török Ádám-ének, fuvola, Závodi Já-
nos- gitár, Köves Miklós- dob, Németh 
Károly- zongora, Paróczai Attila- basz-
szusgitár, Horváth Misi- szájharmonika
19.15: frank zappa - syrius em-
lékzenekar Takáts Tamással, Török 
Ádámmal Syrius muzsikát játszik
Díszvendég: Ráduly Mihály, a Syrius 
együttes egykori kiváló szaxofonosa, 
fuvolistája

programok egész nap 
a nemeskéri parkban:

Kézműves foglalkozások, játszóház, 
játszószőnyeg, olvasóliget, vadászku-
tya-bemutató, mobil kötélpályázás, 
íjászat, népművészeti vásár
Gasztronómiai különlegességek 
Többféle étel fő, sül szabadtéren, 
Wichmann Tamás, legendás kenu-
világbajnokunk szalontüdőt készít 
zsömlegombóccal! Borkóstoló.

egyéb program, helyszín
16.00: A gödi Gaude kórus minősítő 
hangversenye az alsógödi Szt. István 
Templomban 
Fővédnökök: Dr. Beer Miklós, váci 
püspök és Markó József, gödi polgár-
mester
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Erdélyről napokig lehetne 
beszélni, kultúrájáról, tör-
ténelméről, jelenéről, föld-
rajzáról. Az előadás címe 
azonban személyes szá-
lakra utal, így én a magam 
áttelepüléséről, annak kö-
rülményeiről beszélek – fo-
galmazott Farkas Márton 
tanár úr.

áprilisi programok a könyvtárban

110 éve született németh lászló

erdélyből jöttem 
– Farkas Márton a Felvidékiek Körében

 - Sosem gondolkoz-
tam úgy, hogy egy másik 
országba költözök, min-
dig úgy tartottam, hogy 
egy nagy történelmi ország 
egyik területéről egy má-
sikra települök a családom-
mal. 1984-ben adtuk be 
a kérelmünket, 1987-ben 
meg is kaptuk. De nem köl-

töztünk azonnal, s decem-
berben a legboldogabbak 
voltunk, hogy lám, Romá-
niában is lesz demokrácia, 
jó lesz magyarnak lenni. 
Aztán nagy csalatkozások 
következtek, és az indulás 
mellett döntöttünk. A fo-
gadtatásunk és beilleszke-
désünk rengeteg örömet 
és csalódást hozott, egy-
fajta bizonyítási kényszert, 
mivel éreztük az általános 
véleményt: az Erdélyből át-

települők elveszik a mun-
kánkat, a házainkat. Neki 
is kezdtünk a gödi ház épí-
tésének, nehogy bárki azt 
mondhassa, elvesszük a 
másét. Én minden, Erdély-
ből származó ismerősömről 
csak azt tudom elmondani, 
hogy dolgozott becsülete-
sen, nevelte a gyermekeit, s 
nem élősködött senkin – fe-
jezte be az erdélyi szárma-
zású Farkas Márton.

G. K.

Április elsején a Katica 
Gyermekkönyvtár vendé-
ge volt Méhes Csaba, aki 

A költészet napját ápri-
lis 15-én ünnepelte meg a 
Göd Városi Könyvtár. Ez al-
kalommal csakúgy, mint ta-
valy, egy fiatal magyar köl-
tőt láttunk vendégül, idén 
Karafiáth Orsolyát.
 Sokan voltak kíváncsi-
ak rá, milyen is közelebb-
ről a kortárs magyar iro-
dalom „nagymesternője”, 
a kultúrdémon Karafiáth. 
Nos, csalódnia kellett an-
nak, aki egy excentrikus, 
különc figurára számított: 
akivel találkozhattunk, az 
egy kedves, közvetlen, vi-

dám teremtés volt, akibe 
szorult némi vagányság a 
nem csekély költői tehet-
ség mellé. 
 Orsolya felolvasott ne-
künk 2-2 művet az első 
két verseskötetéből, majd 
a 2009-ben megjelent Ci-
gánykártyából a mellékelt 
kártyapakli segítségével ki-
sorsolt „Csillag” című verset 
is elmondta. Megtudhat-
tuk tőle: nem véletlen, hogy 
Maffia-klub címmel megje-
lent regénye egyik helyszí-
néül Felsőgödöt választotta, 
hiszen ott éltek a nagyszü-
lei, s ő sok időt töltött náluk.

Hegyi Valéria

„Mimóka” című műsorával 
szórakoztatta a műfaj sze-
relmeseit. A pantomimmű-
vész elvarázsolt minket jól 
felépített műsorával, fölé-
nyes technikai tudásával. 
Fenntartások nélkül hittünk 
neki, akár Tell Vilmossá lé-
nyegült át, akár sofőrré, 
kotkodácsoló tyúkká, vagy 
épp a tyúkot kergető anyó-
kává. Komplex színházi él-
ményben volt részünk, jól 
megérdemelt (egy láthatat-
lan partitúrából a művész 
által vezényelt) vastapssal 
az előadás végén.

Az iskola névadójára em-
lékeztek születésének 110. 
évfordulóján a Németh 
László Általános Iskolában 
2011. április 18-án.
 Az idei, kerek évfordu-
lót ünneplő megemlékezé-

sen a gödi iskola dísztermé-
ben a vezetők köszöntője 
után ismét üdvözölhette az 
ünneplő közönség Németh 
Magdát, aki új, a „Mélység-
ből mélységbe” című köny-
véből mesélve tartott rend-
kívüli irodalom-, illetve 
történelemórát. Az elbe-
szélésben a hattagú család, 
a vidéki rokonság és Illyés 
Gyula családjának sokszor 
közös, az 1944-45-ös, hábo-
rús évekbeli sorsát, szomo-
rú, menekülő, bujkáló, éhe-
ző, aggodalmakkal és mégis 
rengeteg szeretettel teli ka-
landjait mesélte el Németh 
László legidősebb lánya. 

 A gödi iskolában egész 
héten a Gödön is sokszor 
igazi menedéket, nyugal-
mat, ihletet találó Németh 
László kapcsán szervezték 
a kulturális programokat 
a gyermekeknek. Vetélke-
dőt és novellaíró pályáza-
tot is hirdettek a vállalko-
zó szellemű diákoknak. Az 

eredményhirdetésére is az 
ünnepségen került sor. Az 
intézmény diákjai a meg-
emlékezés során felhasz-
nálták az író gondolatait, 
felsorolták érdemeit, kitün-
tetéseit, és a résztvevők 
életrajzi vonatkozású infor-
mációkat is kaptak. A mű-
sort az iskola kórusának fel-
lépése színesítette. 

V. Pálfai Kinga

mit tehetünk az iskolai agresszió ellen?
Előadás a gödi németh László Általános Iskolában

Meghívót kaptam Gödre, a Németh László Általános és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe. Előadásomban 
egy, a váci Árpád Fejedelem Általános Iskolában készült 
korábbi felmérésem eredményeit ismertettem. A kérdő-
íves felmérésben 5-8. osztályos tanulók vettek részt. 
 Bevezetőként megemlítettem, hogy a diáknyelvnek 
igen értékes jellemzője a szellemes szóalkotás, illetve a 
képszerűség. Sajnos, negatívumok is bőséggel megtalál-
hatók ebben a szókincsben, hiszen igen sokszor durva, 
alantas szavak, kifejezések szennyezik azt be.
 Előadásom végén átadtam a szót a tanulóknak, akik 
kérdezhettek, és véleményüket is elmondhatták. Közülük 
egy 5. osztályos kislány, akinek megtetszett a tökély szó, 

elsősegélynyújtó versenyen vettek részt
németh László Általános Iskola

2011. március 3-án Agresz-
szió címmel tartott elő-
adást a gödi Németh Lász-
ló Általános Iskolában 
Kovács né dr. Nagy Emese, a 
hejőkeresztúri IV. Béla Kör-
zeti Általános Iskola igaz-
gatója. 
 „Egy iskolában nem 
csak arról van szó, hogy 
szocializáljunk, nem csak 
arról van szó, hogy jól 

érezze magát a gyermek, 
hanem arról is szó van, 
hogy a tudásban is halad-
ni kell.” – mondta Kovácsné 
dr. Nagy Emese. A Stanford 
Egyetemről adaptált mód-
szer célja, hogy minden 
gyermek sikerélményhez 
jusson az osztálymunka so-
rán, és eközben gyarapod-
jon a tudása is. A táblajáté-
kok bevezetésének célja az 

volt, hogy ráirányítsák a ta-
nulók figyelmét arra, hogy 
mindenki tehetséges vala-
miben. A játékok jótékony 
hatása hamar megmutat-
kozott a tanuláshoz való 
hozzáállásban is. A kon-
centráció, a szabályköve-
tés és a szabálytartásban 
való gyakorlottság az isko-
lai munkát is eredménye-
sebbé tette.

Kovácsné Dr. Nagy Eme-
se előadásában kitért ar-
ra, hogy az iskolai agresz-
szió elkerülése során döntő 
szerepe van a tanár szemé-
lyiségének, valamint annak, 
hogy a pedagógus milyen 
érzelmeket tud kiváltani a 
tanórán. Felhívta a figyel-
met arra, hogy a legfonto-
sabb feladat az agressziót 
kiváltó helyzet elkerülése.

Greffné Kállai Tünde

hozzászólását azzal kezdte, hogy tanítani kellene a szép, 
régi szavakat az iskolában. 
 A kislány nem kis büszkeséggel még a következőt is 
hozzátette mondanivalójához: „Én folyékonyan beszélek 
ómagyarul.” Mondanom sem kell, hogy jómagam és a je-
lenlévő néhány kolléga elmosolyodtunk ezen a kijelenté-
sen. Már csak azért is, mert - ahogy ez a fentiekből kiderült 
- sem a tökély, sem a pazar nem ómagyar kori szó.
 A kislány magyartanárnője pedig tréfásan hozzátette: 
„Ez valóban nagyszerű, hiszen ómagyarul még a tanár úr 
sem tud.”
Szégyen ide, szégyen oda: a tanárnőnek tényleg igaza van.

Dóra Zoltán

„folyékonyan beszélek ómagyarul”

A Vöröskereszt 2011. ápri-
lis 1-jén rendezte meg az 
Elsősegélynyújtó és cse-
csemőgondozó versenyé-
nek területi fordulóját a fóti 
Fáy András Általános Isko-
lában. Ebben a tanévben 
a Németh László Általános 

Iskola két csapata (5-5 fő) 
indult az elsősegélynyújtó 
versenyen. A tanulók teszt-
feladatokat kaptak a Vörös-
kereszt történetéről, tevé-
kenységéről, ma betöltött 
szerepéről. A csapatoknak 
életszerű helyzeteket kel-

lett felismerniük „baleseti 
helyszíneken”, valamint en-
nek megfelelően ellátniuk 
a sérülteket. Fóton 9 csapat 
mérte össze tudását. Igaz, 
tanulóink a középmezőny-
ben végeztek, de számunk-
ra évek óta fontos, hogy a 
diákok is ismerjék az első-

segélynyújtás szabályait, 
merjék azokat alkalmazni. 
A tanulókat Bereginé An-
tal Csilla (tanár), Barcs Ba-
lázs (mentős), Csorba Ildikó 
(mentős), Hinel Réka (védő-
nő) és Medve Sándorné (ta-
nár) készítette fel. 

M. S.

60 éves jubileum 

A megjelent egykori modellezők és kortársaik balról jobbra: Gallé Miklós, Kővári József, Balogh Gyula, Nagy István, Simon Éva, Gallé Géza, 
Karvázy Botond, Dankó László, Sándor László, Fazekas Árpád, Simon Mária, Málnási András, Siegler Péter, Málnási János, Bordás Dezső, 
Dr. Benedek Csaba, Bordás Miklós. (Málnási András fotója)

Az 1951-ben kezdett rangos felsőgödi repü-
lő modellezés és a környékbeli sportrepülés 
számos dokumentumát vetítette Gallé Mik-
lós (72) a Retró Ady Klub 5. baráti összejöve-
telén, március 19-én.                    Gallé Gábor
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2011. április 1-3. között  rendezték meg Pápán a zenés 
színpadok országos találkozóját, azaz a SCHERZO-t, me-
lyen évek óta részt vesznek a gödi színjátszók is. Az alap-
vetően a Huzella Tivadar Általános Iskolához tartozó Gé-
zengúzok Színjátszó Csoportot Zachár Zsuzsa alapította. 
A zenés darabok színpadra állításában a táncos elemeknél 
Harkai Anett, a dalok betanításánál Bíróné Csernus Berna-
dett nyújtott szakmai segítséget. Az idei megmérettetésre 
a Németh László és a Búzaszem általános iskolák, valamint 
a GDSE Tánc Szakosztályának növendékeivel kiegészült 
csapat a Legyetek jók… címet viselő zenés darabbal ké-
szült, mely a Légy jó mindhalálig című musical alapján állt 
össze. Az országos fesztiválra demóval lehetett nevezni, 
majd a szakmai zsűri általi beválogatás után lehetett részt 
venni. A zsűrit Miklós Tibor író-rendező, Bakó Gábor koreo-
gráfus –a darab eredeti koreográfusa – és Kovács Gábor 
Dénes, a Pesti Magyar Színiakadémia igazgatója alkották. 
Az idei évben is a gödi színjátszók voltak a legfiatalabbak. 

gézengúzok sikere a 2011-es sCherzo-n

A többi résztvevő középiskolai, illetve egyetemi színpad 
társulata volt. A háromnapos fesztiválon azonban kiváló-
an megállták  helyüket a gyermekek, akiket a szakmai zsű-
ri az előkelő második helyezéssel illetett.
 A Gézengúzokat a hazai - azaz gödi- közönség is lát-
hatja, meghallgathatja a városi majálison, a sportbálon, il-
letve a gödi juniálison is.                                                     G. K.

egy éves a tanoda
Áprilisban ünnepelte meg-
nyitásának első évforduló-
ját a Hétkútforrás Alapít-
vány által létrehozott, Göd 
Város Önkormányzata és a 
Gödi Alapszolgáltatási Köz-
pont támogatásával mű-

ködő Tanoda. A délutáni 
felzárkóztató foglalkozáso-
kat, táborokat és szabad-
idős tevékenységeket a gö-
di halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekeknek 
szervező intézményben a 

születésnapot a Gyermek-
jóléti Szolgálattal közösen, 
a húsvéti ünnepi készülő-
dés jegyében töltötték. A 
közös sütés, főzés, a kézmű-
ves foglalkozások és a játé-
kok mellett sor került a 30-
35 fő 7-16 év közötti nebuló 
részére kiírt tanulmányi 
verseny eredményhirde-
tésére is: a legtöbbet javí-
tók mozilátogatást nyertek 
a kemény munka jutalmá-
ul. Busák Erzsébet a Hétkút-
forrás Alapítvány, Nyizsnyik 
Judit a Tanoda részéről kö-
szöntötte az egybegyűlt 
gyerekeket és családjukat, 
az ünnepségen részt vett 
Mikó Istvánné, az Alapszol-

gáltatási Központ vezetője 
és dr. Pintér György alpol-
gármester is.
 - A legfontosabb: meg-
tanítani tanulni ezeket a 
gyermekeket. Hozzászok-
tatni őket ahhoz, hogy 
rendszeresen, azaz min-
den nap az íróasztal mellé 
kell ülni, és kitartóan küz-
deni kell minden eredmé-
nyért, mert semmi sem ké-
szül el magától. Példákat 
kell állítani eléjük, motivál-
ni, szeretni őket, és kiderül, 
mi mindenre képesek va-
lójában – mondta el a Ta-
noda pedagógiai vezetője, 
Nyizsnyik Judit.

V. P. K.

Stefán Tivadar, a gödi Németh László Általános Iskola 
Alapfokú Művészetoktatási Intézményének, valamint a 
dunakeszi Farkas Ferenc Zeneiskola ütős tanszakának ta-
nára tanári különdíjat kapott a március végén megrende-
zett XIII. Országos Ütőhangszeres Kamaraversenyen. Nem 
véletlen az elismerés: a tanár úr 4 korcsoportban indította 
el növendékeit - vegyesen a két fent említett intézmény-
ből-, s mind a négy csapat helyezést is ért el. Két korcso-
portban az első, egy korcsoportban a második, s egyben 
a harmadik helyen végeztek. A 9-10 évesek, Horváth Ger-

ütős növendékek gő, Stefán Dávid, Begidsán András, Szöllősi Boldizsár az el-
ső helyezés mellé megkapták a magyarországi Jeunesses 
különdíját is, így meghívták őket a szervezet koncertjén 
való fellépésre. 
 Szintén I. helyen végzett a Velinsky Janka, Módis 
Ákos, Nagy Iván, Molnár Balázs alkotta kamarazenekar 
a II. korcsoportban, a IV. korcsoportban a III. helyet sze-
rezte meg Kincses Attila, Szedrei Tamás, és Pivarnyik Péter. 
Az ütőegyüttes kategóriában második lett a Kiss Anna, 
Kincses Attila, Stefán Dávid, Iványi Péter, Szendrei Tamás, 
Pivarnyik Péter, Muszkatal István, Gecse Balázs alkotta for-
máció. 

V. Pálfai Kinga

ráth vince nagy győzelme
II. Pestmegyei Rézfúvós Verseny

Bejutott a VI. Országos Népzenei Ver-
seny döntőjébe a februári területi 
elődöntők Budakalászon rendezett 
fordulójából két gödi népzenész-nö-
vendék: Berkes Péter és Vasvári Magor 
Péter.
 Az országos versenyen mind-
ketten korcsoportgyőztesként vé-
geztek. Az I. korcsoportban, szóló-
hangszer kategóriában Dóra Áron 
tanítványa, a népi furulyás Vasvári 
Magor Péter végzett a mezőny élén, 
a II. korcsoportban Bese Botond nö-
vendéke, a kecskedudás Berkes Péter 
lett maximális pontszámmal győz-
tes. Péter több különdíjat is kapott: 

A Búzaszem Iskola vendége volt Ju-
hász Zoltán, az MTA kutatómérnöke 
és elismert népzenész és az iskolá-
ban tanító Dóra Áron, a Népművészet 
Ifjú Mestere címmel kitüntetett népi 
furulyásának mestere, tanítója.
 Mára mintegy 31 nép 32 ezer dalla-
mát digitalizálták. Az előadás során, fu-
rulyán és kecskedudán előadott kínai, 
magyar és francia dallamok mutatják a 
keleti-nyugati párhuzamokat, a hason-
latosság megdöbbentő – mintha egy 
magyar népdalt variálnánk.

a zene ősnyelve
 A mesterséges intelligenciákkal 
foglalkozó mérnök, Juhász Zoltán szá-
mítógép segítségével keresi a különbö-
ző nemzetek zenéinek összefüggéseit. 
Kutatásainak eredményei bizonyítot-
ták, hogy a magyar népzenének egye-
dülálló kapcsolatai vannak az eurázsiai 
földrész más népzenéivel, és ebben a 
kapcsolatrendszerben a magyar nép-
zene központi helyet foglal el. Az is 
egyértelműen kiderült, a magyar nép-
zene évezredek óta a Kárpát-medencé-
hez tartozik.                                         V. P. K.

Április 20-án volt a Németh László Általános Iskolában rendezték meg a II. Pest-
megyei Rézfúvós Versenyt. Nem is gondolnánk, hogy hányan választják ezeket a 
hangszereket a megyében.
 Ráth Vince, a Németh László iskola negyedik osztályos tanulója pedig min-
denkit maga mögé utasított az A/1 korcsoportban. Gödöt a következő résztve-
vők képviselték: Eckert Kristóf, Huszár Szebasztián, Ráth Vince, Wagner Heléne, Pál-
fi Ferenc, Nyikes Vencel, Hohner Miklós, Wagner Timon, Horváth L. Barna.
Gratulálunk az elért eredményekhez!                                                           G. K.

elfújták a nótájukat a versenyen nyújtott kiemelkedő 
zenei teljesítményéért, a maximális 
pontszámért. Ennek köszönhetően 
felkérést kapott a budai várban meg-
rendezendő XXV. Mesterségek Ünne-
pére, valamint meghívást kapott a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
tehetséggondozó programjába. 
 A fiúk és tanáraik teljesítményé-
nek értékét növeli, hogy az országos 
fordulót megelőzte a hét helyszínen 
rendezett területi elődöntő, melyekről 
összesen 106 produkciót válogattak 
be a döntőbe. Gödöllőre április 8-10. 
között az ország 35 településéről ér-
kezett 8-21 éves gyermekek, fiatalok 
hozták el tudásuk legjavát, Magyaror-
szág  népzenei kincseit.              V. P. K.
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különleges kiállítás a magyar 
és az európai parlamentben

 „Művészet, foglalkoztatás, emberi jo-
gok” címmel nyitotta meg Kósa Ádám, 
az Európai Parlament első siket kép-
viselője januárban, Brüsszelben te-
matikus szakmai kiállítását a fogyaté-
kossággal élő emberekről. A kiállítás 
áprilisban hazaérkezett, és az Ország-
házban látogatható. A kiállított fest-
ményeket a Lámpás 92 Közhasznú 
Alapítvány által létrehozott művészeti 

Ünnepi klubdélutánt tartott a Napos Oldal Nyugdíjas Klub áprilisban, melynek ke-
retében a kerek születésnaposok, a 70., 75., 80. életévüket ünneplők mellett, kicsit 
előrehozva az ünnepet, az édesanyákat is köszöntötték. A nagy létszámban - közel 
százan - összegyűlt tagságot a Németh László Iskola első osztályosai is köszöntöt-
ték versekkel, prózával, énekekkel. A délután folyamán az aznap Sopronban, a Bánk 
bán című előadásban játszó Koncz Gábor színművész is tiszteletét tette, szívmelen-
gető művészi átéléssel ajándékozva meg a jelenlévőket. A klub énekkara is külön 
készült a nagy alkalomra. Medgyes Erzsike, Fekete Ildikó és Nagy Sándor klubtársak 
köszöntése után házi sütemények, üdítő italok elfogyasztása mellett baráti beszél-
getés zárta a szép délutánt az Ady Klubban.                                                                                G. K.

Új magyar guiness rekorder
Péntek délelőtt 10 órától vasárnap 
este hat óráig 3300, munkával töltött 
perc alatt 3,9 kg hajat levágva, 162 
frizura elkészítésével döntötte meg a 
nonstop fodrászkodás eddigi világre-
kordját a gödi fodrász, Eck Ibolya.
 Másodszor rugaszkodott neki az 
emberfeletti teljesítménynek a har-
minc esztendeje a pályán lévő haj-
szobrász. 2010. novemberében 44 
órán át bírta a küzdelmet, most vi-
szont belgyógyász és személyi edző 
felkészítésével vágott bele újra a re-
kordkísérletbe Eck Ibolya, és meg 
is döntötte 55 órányi, alvás nélkü-

program keretében fogyatékkal élő fi-
atalok készítették. A művésztelepnek 
már több mint 5 éve Göd városa ad he-
lyet, és az alkotások minden év decem-
berében a gödi József Attila Művelő-
dési házban is láthatók. "A képességek 
kibontakoztatása a társadalom és az ál-
lam felelőssége, s ennek keretein belül 
elengedhetetlenül fontos, hogy haté-
kony eszközökkel elérjék: minden fo-

gyatékossággal élő ember teljes jogú 
tagja legyen a társadalomnak"- mond-
ta a brüsszeli megnyitón Soltész Mik-
lós államtitkár. A rendezvény fővéd-
nökei Tőkés László, az EP egyházi és 
vallási ügyekkel megbízott alelnöke; 
Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek 
és Köves Slomó rabbi, az Egységes 
Magyarországi Izraelita Hitközség fő-
rabbija voltak.                                    G. K.

koncz gábor a napos oldal klubdélutánján

életfa előadássorozat 
– dr. Czeglédi Katalin nyelvész, őstörténész előadása

A magyar-orosz-altajisztika szakon 
végzett előadó a magyar nyelv ere-
detéről végzett kutatásai alapján tar-
tott előadást az érdeklődők számára.
Elmélete szerint a víz, a víz tulajdon-
ságai: hangja, mozgása, szaga ad-
ta a mintát a beszéd kialakulására. 
Ugyanis ezeket felismerve tudta az 
ősember, hogy az életben maradás-
hoz a legfontosabbakat, az ivást és 
evést hol tudja megvalósítani.
 A szkíta-hun nyelv őstörténete – 
hangtan c. könyvében megpróbálja a 

földrajzi nevek, a bolygó-, a csillag-, 
és a személynevek etimológiája alap-
ján új alapokra helyezni a magyar 
nyelv őstörténetét: a nevekben vég-
bement változások alapján próbál 
következtetni a földrajzi nevek meg-
őrizte ősi állapotokra.
 -Egy akadémiai nyelvész azt mon-
daná: a magyar kétség kívül az uráli 
nyelvcsalád tagja, az uráli nyelvekkel 
rokon nyelv. Kutatásaim alapján egy-
általán nem bizonyított a fenti állítás. 
Az egyetem befejezése után húsz-

ezer földrajzi nevet gyűjtöttem a Vol-
ga-Urál vidékéről. Legnagyobb része 
magyar helységnév volt, változatlan 
alakban és formában. Új nyelvként ke-
zelve hangtana, mondattana és alak-
tana, a szótövek és toldalékok rend-
szere alkalmassá tette arra, hogy a 
magyar nyelvet vizsgáljuk. Az összes 
olyan nyelv nyelvtanát vizsgáljuk vele, 
melyek a magyar nyelvvel valóban ro-
konságot mutató nyelvek, azaz az al-
táji nyelvek, mint a török, a mongol és 
a madzsu-tunguz nyelvek- avatta be 
kutatásaiba az érdeklődőket dr. Czeg-
lédi Katalin.                                     V. P. K.

li munkával az eddigi (egyébként 
2006-os, szintén magyar fodrász által 
felállított) rekordot.
 A rekordkísérlet alatt hat órán-
ként 15 percet tölthetett pihenés-
sel, feltöltődéssel a vállalkozó szelle-
mű hajszobrász, aki elsősorban saját 
magának akart bizonyítani.  Kávét 
és energiaitalt nem, azonban sok ás-
ványvizet és teát fogyasztott a kísér-
let ideje alatt.
 Az önfegyelem megdöbbentő 
teljesítményt hozott ki Eck Ibolyából, 
akinek a gödiek nevében szívből gra-
tulálunk!

 Köszönet a szponzoroknak: 
PIRAMIS KFT; K&H BANK-GÖDI FIÓK; AMBITUS 

KFT; CSEPREGI CUKRÁSZDA (FELSŐGÖD); BO-

ROSTYÁN ÉLELMISZERÜZLET; WOLAV GAZDA-

BOLT; DELIKATESS ÜZLET; REKORD KFT; REZ-

NEKI JÁNOS; BELGA SÖRHÁZ; APHRODITE 

HOTEL; ANGI VIRÁGÜZLET; FAKUSZ-B 

BARKÁCS-GAZDA BOLT

V. Pálfai Kinga

atlétika felsőgödön 
az 50-es években
A Retró Ady Klub áprilisi találkozóján 1953-56 kö-
zött készült mintegy 100 db fényképét vetítette 
Veszelik György (72) a Felsőgödi Meteor egykori at-
létáiról.
 Az egyiken a most Kanadában élő 84 éves 
edzőjével, Gemer Györggyel látható. Legendás 
sportbarátságuk közel 60 éve töretlenül tart.
 A másik kép drótpostán jött Kanadából: Közé-
pen az edző, Gemer György eligazítást tart edzés 
előtt a csapatnak.

G. G.

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
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oktopa-tavasz, eredmények
Áprilisban nyolc csapat-
tal rendezték meg a Gödi 
Sirály KHE szervezésében 
a tavaszi OKTOPA röplab-
datornát. A győzelmet az 
„ENNYI...” szerezte meg a 
„MECHANIKA B” és a „SEBAJ 
TEAM” előtt.
 Egyéni díjak: Tapodi 
Nóra feladó (ENNYI...), Pap 
István védő (MECHANIKA 

mindenkit legyőzött gusztos angéla

Újabb eredményes évad – immár a gse színeiben 

A 15 év alatti fiúk között Göd fontos pont a magyar tol-
laslabda térképén. Szerecz Márton teljesítette a korosz-
tályos „mesterhármast”: a diákolimpia országos bajnoka, 
az egyéni magyar bajnoki cím mellett Perényi Miklóssal 
(Budapest - SISE) párosban is bajnok lett. Kálfalvy Dáni-
el Toloczkó Mátéval (Mór - Ezerjó SE) az oldalán szerzett 
bronzérmet az OB-n. Külön érdekesség, hogy egyéniben 
mindketten párosbeli partnerükkel szemben mutatták 
legjobb formájukat.

„Csapattársadért küzdj, ne önmagadért, 
és meglesz a győzelem" 

Tarolnak a GSE labdarúgói: 
a felnőttek mellett az U19 
és az U16 is tabellavezető.
- Csapattársadért küzdj, ne 
önmagadért, és meglesz 
a győzelem – ehhez tart-
ják magukat a GSE futbal-
listái. 159 játékos egyetlen 
pályán, fejlesztésre váró 
létesítménnyel, de még-
is kiváló teljesítménnyel, 
irigylésre méltó környezet-
ben. Eredményeink min-
denek előtt edzőink hoz-
záállásának köszönhetőek: 
Galambos Zsolt, Tuza Jó-
zsef, Pató Gábor, Gergely 
Zoltán munkájának gyü-
mölcse – mondja Mohai 
Gábor szakosztályvezető. 
- Megyei II. osztályban 
futballozunk, felnőtt csa-
patunk első helyezett 37 
ponttal, 61 lőtt, 18 kapott 
góllal. Ifjúsági, U19-es csa-
patunk szintén listavezető 
51 ponttal, 117 lőtt, 6 ka-
pott góllal ami már behoz-
hatatlan a mögöttünk ka-
paszkodóknak. Serdülőnk, 
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"B"), Buvár Ágnes adoga-
tó (GARFIELD), Tomek Czyz 
blokkoló (SEBAJ TEAM), 
Leiner Zsolt ütő (ENNYI...), 
Kustos Eszter ifi (MIX®), 
Ritter Margó senior (ME-
CHANIKA "A"); a torna leg-
szimpatikusabb játékosa: 
Gábor Enikő (MECHANIKA 
"B").

G.K.

Gusztos Angéla, a Huzella 
általános iskola kiváló ta-
nulója eredményeivel be-
bizonyította, hogy Gödön 
komoly hagyománya van a 
lovaglásnak.
 Angéla még nem tu-
dott járni, amikor édesap-
ja, Gusztos Gábor először 
a lóra ültette. Egy évvel ez-
előtt, tizenhárom évesen 
viszont komolyan elkezdett 
foglalkozni a díjlovaglással. 
A szödligeti Kincsem lovar-

dában edz, edzője Ádám 
Zsolt.
 - Országos díjlovag-
ló versenyen indultam és 
két kategóriában első illet-
ve második lettem – mond-
ja kedves mosolyával An-
géla. - Ezen a versenyen 21 
éves korig lehetett nevez-
ni. Szinte a legfiatalabb vol-
tam a versenyen. Bambi-
val (a lova= a szerk.) együtt 
nyertünk, az első perctől én 
magam idomítom.

 - Most a díjugratással 
szeretnék elkezdeni foglal-
kozni, bár édesanyám rette-
netesen félt ettől – folytatja 
Angéla. – A díjugratás iga-
zi kihívás, a pillanattal kell 
együtt cselekedni, az egész 
műfaj egy nagy meglepe-
tés.
 Angéla ugyan hobbi-
ként űzi ezt a sportot, de ki 
tudja, lehet, hogy egyszer 
az olimpián látjuk viszont.

S. T.

A Pest megyei I/A bajnokság 
7. fordulójában csapatunk 
3-2-re győzött a biatorbágyi 
VIAMATT csapat ellen. Nyert 
Dávid Béla és Mohácsi La-
jos, remizett Pataji György 
és Guzsik István. A nyolcadik 
fordulót május 15-én rende-
zik, ezért április 3-án előre-
hozott meccset játszottunk. 
Minden	 asztalnál	 ÉLŐ	 pont-
ban nálunk erősebben kiálló 

Százhalombatta csapatát fo-
gadtuk a felsőgödi Ady klub-
ban, és 3-2-re győztünk.
 Fiatal versenyzőink részt 
vettek a diákolimpián. Ki-
emeljük Lipcsei Dani telje-
sítményét, amivel azért le-
hetünk elégedettek, mert 3 
partiban tisztelőnnyel vesz-
tett. Nem a tudásával volt 
probléma, hanem a verseny-
rutinban kell még erősítenie.
 Április 16-án Dunakeszin 
rendezték a III. Nógrádi Attila 

Emlékversenyt. A 26 résztve-
vős felnőtt versenyen Mohácsi 
Lajos (2/7p) és Dávid Béla 
(5/7p) képviselte Göd csapatát.
 A 10. fordulóban (ápri-
lis 17-én) utaztunk Szadára, 
és 2,5-2,5 eredményt értünk 
el Gödöllő csapatával. Nyert 
Dávid Béla, remizett Pataji 
György, Guzsik István, Suput 
Zsolt. Jelenleg 23,5 pontunk 
van, és még két forduló van 
hátra a bajnokságból. Célunk 
a dobogós végeredmény.

 A Snapszer-Sakk-Ulti 
csapatverseny első fordulója 
május 14. 900 óra, helyszíne 
Göd Duna Csárda.
 Minden hétfőn 1845-
2030 között a József Atti-
la Művelődési Házban sakk-
edzéseket tartunk, ahova 
várunk minden érdeklődőt, 
péntek délutánonként pedig 
az alsógödi Huzella Tivadar 
Általános Iskolában folynak 
sakkedzések gyerekeknek. 

Dávid Béla
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- Voltak ingadozások a szezon során, de a csúcsformát 
mindig a fontos meccseken mutatták a fiúk. Ráadásul eb-
ben a tanévben mindketten komoly energiát fordítottak 
a középiskolai felvételire is, ami tovább emeli teljesítmé-
nyük értékét. Megtartották helyüket az országos válo-
gatottban, és egy-egy igen erős gimnáziumba vették fel 
őket. Ez példamutató lehet azok számára, akik a sportot 
és a tanulást is komolyan veszik. Remélem, a Gödi SE idén 
létrejött tollaslabda szakosztályában is ilyen ambiciózusak 
lesznek a gyerekek. A szakosztály megalapításával immár 
teljessé vált a gödi tollaslabda paletta. Folytatódik Szerecz 
Ferenc közismert és népszerű szakköre, ahol már eddig is 
sokan barátkoztak meg a játékkal. Áprilistól Munkácsi Kitti 
edzésein sajátíthatják el az alapokat mindazok, akik a di-
ákolimpián és más versenyeken szeretnének eredménye-
sen részt venni. A Gödi SE szárnyai alatt indult szakosztály 
a szakembereket, a felszereléseket és a körülményeket is 
biztosítja tagjai eredményes felkészüléséhez – nyilatkozta 
Szűcs Zoltán edző, szakosztályvezető.                               V. F.

az U16-osok megint elsők, 
43 ponttal, ez is behozha-
tatlan, 140 lőtt, 9 kapott 
góllal. A feltörekvő U13-
asok hatodikok 26 pont-
tal, 50 lőtt, 53 kapott góllal. 
Az öregfiúk másodikok 30 
ponttal, 48 lőtt, 12 kapott 
góllal – összegzett a sport-
vezető, aki egyben várja a 
csatlakozókat a „Motiváció 
Oktatás Siker Társaság”, az-
az a MOST-hoz.
utánpótlás-eredmények:
U19 ifi: Gödi SE - Nagyma-
ros 8-0 (gólszerzők: Sápi M 

U16 serdülő I.: Budaje-
nő KSK - Gödi SE 1-5 (gól-
szerzők: Csánki K 3, Török, 
Mangold); Gödi SE - Ta-
hitótfalu 3-1 (gólszerzők: 
Csánki K, Martin-Gál, Kolok 
B); Pilisvörösvár LSE - Gödi 
SE 0-8 (gólszerzők: Török 2, 
Csánki K 2, Kolok B, Frankó, 
Mangold, Kolok Cs); Soly-
már SE - Gödi SE 0-8 (gól-
szerzők: Martin-Gál 5, Rácz, 
Csánki K, Szilágyi).
U13 serdülő II.: Gödöllő SE - 
Gödi SE 9-2 (gólszerzők: Ka-
kuk D, Gergely M); Gödi SE 
-Acsa SE 7-1 (gólszerzők: Ger-
gely M 5, Kakuk D, Lugosi).  

V. F.

3, Várnai 2, Csánki A, Mar-
tin-Gál, öngól); Gödi SE - 
Fortuna SC-Kismaros 6-0 
(gólszerzők: Sápi P, Millin, 
Czesznák, Sápi M, Csánki A, 
Csánki K.).
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A Belépés Családostul 
programsorozat áprilisi ál-
lomásai alkalmával gyalog- 
és kerékpártúrán vehettek 
részt a családok. 
 A „Magyarországi for-
rástúrák a Börzsönyben” el-

áprilisban kerékpár és gyalog-
túra szerepelt a programban

nevezésű gyalogos prog-
ram 16 és 25 kilométerre 
volt meghirdetve. A duna-
kanyari bringatúrát válasz-
tók újdonságként ezúttal 
Magyarkút felé is elkanya-
rodhattak.                           V.F.
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A Dunakanyar Egészséges Gyermekeiért Alapítvány közleménye: 
a 2010. évben befolyt 1% SZJA-ból (510 650 Ft) a kuratórium döntése 
alapján támogatást kaptak:

- GDSE Tánc és Röplabda Szakosztály, terembérlet: 150 000Ft
-  Kincsem Óvoda, benzines hómaró: 120 000Ft 
-  Huzella Tivadar Általános Iskola, sportszerek:   70 000Ft
-  Mozdulj SE Ülőröplabda, nevezési díj:   30 000Ft
- Egyéb: könyvelői díj, számlavezetés, tartalék 130 000Ft 

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

adószám: 18710357-1-13    Érdi-Krausz Zsuzsa kuratóriumi elnök
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palánta nyári táBor
a gödi palánta óvoda idén nyári tábort 
szervez 4–7 éves gyermekek számára.

a tábor időpontja:
2011. július 4-8.
2011. július 18-22.

A programok között szerepelnek kézműves foglalkozások, 
báb- és drámajátékok, zene ovi és népi játékok tanítása.

2131 göd (alsógöd) kodály zoltán utca 19.
tel.: +36 20-5530-951        www.palantaovi.extra.hu

a bombatest nem álom többé! 
BERJOE GYM - A bombatest 
nem álom többé! A közeledő 
bikiniszezon kapcsán a Berjoe 
Gym ügyvezető-társtulajdo-
nosával, Kupi Rolanddal be-
szélgetünk. 

Miért van létjogosultsága 
egy újabb konditeremnek? 
Miben más a Berjoe Gym, 
mint a többi edzőterem?  

A Berjoe Gym új kategória 
a testszépítésben. Azokat a 
sztereotípiákat szeretnénk el-
sősorban eloszlatni, hogy „oda 
csak kigyúrt srácok járnak”, 
vagy „ott mindenki jól néz ki, 
csak én vagyok meghízva”… 
stb. Szeretnénk,ha a kondite-
rembe bátran ellátogatna a 
40 vagy 50 év feletti nő vagy 
férfi is, legyen akár túl vékony, 
vagy túlsúlyos. Nálunk nincs 
szégyellni való testalkat, mert 
nálunk a változtatás igénye, 
a fejlődés és az egészségtu-
datosság a legfontosabb. Mi 
azt szeretnénk, ha az embe-
rek másként gondolnának az 
edzőteremre, otthonosan mo-
zognának nálunk, akár párok, 
családok is járhatnak hozzánk. 
Változtatni sosem késő, bát-
ran, gátlások nélkül belevág-
ni, majd learatni a babérokat. 
Az egészséges testkép nem el-
sősorban esztétikai fogalom, 
egészségünk megőrzéséhez 

rendkívül fontos a rendsze-
res mozgás. Tavasz közeled-
tével sokan kampányszerűen 
belevágnak az edzésekbe, de 
mivel az eredmény nem jön 
gyorsan, nagyon hamar fel is 
adják. Klubtagjaink a személy-
re szabott edzéstervnek és a 
betartható diétának köszön-
hetően könnyen veszik az aka-
dályokat.  

Nemrég nyitottatok. Milye-
nek az első tapasztalatok, 
visszajelzések?  

Van egy középkorú cukrász 
vendégünk, aki évek óta nem 
sportolt. Amióta nálunk edz, 
10 kilót fogyott pár hónap 
alatt, mindezt fokozatosan, 
nem megerőltető módon. 
 A fiatalabb és az idősebb 
korosztály kb. fele-fele arány-
ban teszi ki a tagságot, sze-
rencsére jól megtalálják a kö-
zös hangot. Férfi vendégeink 
nagy örömére a Berjoe Gym-
et a hölgyek is kezdik birtok-
ba venni, az aerob gépeken 
végzett gyakorlatok ugyan-
is nagyon hamar látványos 
eredményt hoznak. Sok fiatal 
talál meg minket, akik most is-
merkednek a testépítéssel. 14 
éves kortól fogadjuk őket. Én 
16 évesen kezdtem edzeni, és 
rengeteg mindent tanultam a 
testépítés által. Talán a leglé-

nyegesebb, hogy gyors 
siker nincs, mindenért 
keményen meg kell 
dolgozni. Ebben se-
gít személyi edzőnk, 
Bahor Zsolt, Testnevelési 
Egyetemet végzett szakokta-
tó, aki az általános állapot-fel-
mérés alapján a lehető leg-
optimálisabb edzést és diétát 
állítja össze vendégeinknek. 
Az edzőtermet Technogym 
gépekkel szereltük fel. Prote-
in bárunkban a legkiválóbb 
egészségtámogató turmixo-
kat, vitaminokat és táplálék-
kiegészítőket is megtalálják, 
és ezek otthoni fogyasztásra is 
megvásárolhatók. 

Vannak aerob típusú edzé-
sek is? Milyen típusú foglal-
kozások közül választhat-
nak az idelátogatók?  

Igen, különböző típusú fog-
lalkozásaink vannak. Ezek lég-
kondicionált különteremben 
zajlanak. Igyekeztünk olyan 
edzésformákat választani, me-
lyek kiemelten a hölgyek kri-
tikus pontjaira koncentrálnak. 
Első helyen a Kangoot emlí-
teném, ami hétről hétre nagy 
népszerűségnek örvend a höl-
gyek körében, bár az utóbbi 
néhány alkalommal urak is ér-
keztek, hiszen kevés mozgás-
sal óránként 600-800 kalóri-

át lehet 
e l é g e t n i , 
és túlsúlyos em-
berek is nyugodtan vé-
gezhetik. Ezenkívül tartunk 
még Zumba, step, kubai salsa, 
klasszikus alakformáló torna, 
jóga és a férfiakra gondolva  
boksz és küzdősport órákat is. 
Órarendünk elérhető a www.
facebook/berjoegym oldalon, 
ugyanott a napi aktualítások 
is megtalálhatóak. 

Mindez mennyibe kerül? 
A környéken a legkedvezőbb 
áron tudunk bérletet kínál-
ni a mozogni vágyóknak.  Ná-
lunk a vendég tágas, világos 
és légkondicionált teremben 
edzhet, parkolni közvetlenül a 
terem előtt lehet. Az ember a 
legjobbat szeretné magának, 
és nálunk meg is kapja, még-
hozzá olyan ár-érték arány-
ban, mint máshol sehol. 
 A fent található kuponnal 
most bárki INGYEN kipróbál-
hatja Berjoe Gym edzőtermi 
szolgáltatásait.                       (X)

B e j e l e n t k e z é s  a z  a l á B B i 
telefonszámon lehetséges: 

06 30/657-4463
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nyÁrI TÁBorok JÚnIUSTÓl
lovaglás, ismerkedés a tanyasi élettel, 

kézműves foglalkozások . . . 

göd,pesti út 146.     telefon: +36 70/5175110
e-mail:csigabigagod@gmail.com         www.csigabigagod.hu

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

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 

gázkészülékek nyári akCIÓS karbantartása, 
felülvizsgálata, beüzemelés, garanciálís  javítása 
a felsorolt készüléktípusoknak: -junkers-Bosch

-vaillant              
-Beretta   
-ferroli                                 
-radiant
-Baxi
-ariston,
-Chaffoteaux,
-(régi fég készülékek)

hibabejelentés: 
urbán zoltán gázkészülék javító mester
Tel.: 06/30-95-04-784 reggel 8 óra és este 19 óra között
e-mail:urzo@t-online.hu

akCiós ár 
Göd területén 6000 Ft, 
Göd területén kívül 
+2000 Ft kiszállás
akció vége augusztus 20.

tojó tyÚkok
eladók

450 ft / dB
május 25-től

2131 göd, fóti Út 6.
06 30 442 1323
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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

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

Sírkő akció, kamatmentes hitel

•	Márvány,	gránit,
 mészkő síremlékek készítése.
•	Épületek	teljeskörű	műkövezése.
•	Lépcsők,	párkányok,	fürdőszoba		
 és konyhapultok gyártása.
•	Ablakpárkányok,	készítése	szinte		
 azonnal.
•	Baluszter	korlátok,	kerti	díszek,	grill		
 sütők készítése.
•	Kerítéspanelek,	járdalapok	és		 	
 kerítésoszlopok készítése.
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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.

nEUTÓ vÁll. kEr. SZolg. kfT.
Telephely: H-2120 Dunakeszi, Rákóczi út 137.     Tel.: 27/540-525         Tel./Fax: 27/540-526
Mobil: 30/924-3106                 E-mail: neutokft@t-email.hu                      Web: www.neuto.hu 

a k C i ó k  2 0 1 1 .  m á j u s  3 1  –  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!

      ablak:               keret szoló beépítéshez:         külső hővédő roló:
gzl 78x98 50.005,-/db. 18.000,-/db.  dkl standard színek 18.560,-/db.
gzl 78x118 53.217,-/db. 18.400,-/db. dkl standard színek 18.960,-/db.  
gzl 78x140  58.035,-/db. 18.800,-/db. dkl standard színek 19.280,-/db.

„a fenti árak áfás forintban megadott árak és a készlet erejéig érvényesek!
nagyobb mennyiség estén kérjen egyedi árat elérhetőségeinken!”
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Magyarország területén 
a házhozszállítás díjtalan! 
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