
göd polgárainak ingyenes havilapja     XXii. évfolyam 6. szám     2011. június 12.      www.god.hu

A z  e m b e r i  é l e t :
S Z E N T S É G !

Buszjáratok
menetrendjei
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 Le m e nte m 
fa gyizni a 
Kossuth tér-
re. Nem lehet 
rá ismerni. Eu-
rópa szintű tér 
készült el. Ami-

kor 13 éve képviselő lettem, egyszer 
beszélgettem Kovacsik Tamás képvi-
selővel. Az Oktatási Bizottság elnö-
keként én mondtam a téren a márci-
us 15-ei ünnepi beszédet. „Szégyen 
ez a tér” mérgelődött akkor Kovacsik 
úr. Ha semmi mást nem teszek, csak 
hozzájárulok ahhoz, hogy ezt a teret 
rendbe tegyük, már megérte, hogy 
képviselő lettem.
 Emlékeznek még a régi térre? Egy 
nagyon otromba faház állt a fagyizó 
mellett, a szocialista időkből megma-
radt mászókák, valamint néhány ösz-
szetört pad. Fű helyett gaz nőtt min-
denfelé. Kétszer egy évben, a két nagy 
ünnepünkön rendbehozta a minden-
kori városvezetés. Nem akartak meg-
szégyenülni. Arra azonban nem gon-
doltak, hogy hány autó halad a tér 
mellett, és hány ember viszi a látottak 
alapján Göd ilyen-olyan hírét.
 Ez mára megváltozott. Csoda-
szép lett a tér. Ebben Kovacsik Ta-
másnak igen nagy érdemei vannak. 
Ugyan küzdenie kellett érte, de lát-
hatóan nagyon megérte. Ez a máso-
dik ciklusa a jelenlegi többségnek. Az 
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Kedves Gödi Polgárok! T a r T a l o m

Salamon Tamás főszerkesztő

Lótusz
Szépségszalon
2131 Göd, Pesti út 42/a

/Mógor-ház/

Szeretettel várjuk 
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előző ciklusban a Petőfi teret, a Beck 
Ő. Fülöp teret alakították át. Büszkék 
lehetünk mindháromra. A Kossuth té-
ri játszótér már most teli van gyere-
kekkel. A szülőknek nem kell izgul-
niuk, merre csámborog gyermekük, 
hiszen bekerítették a játszóteret. Kos-
suth szobrát is restaurálták.
 Valahogy így kellene tenni min-
dig. Talán még a közútjaink mentén 
is sor kerül a rendrakásra. Arra let-
tem figyelmes, hogy ugyan lekaszál-
ták a nagy gazt (talán azért, mert ír-
tunk róla?), de a levágott füvet, gazt 
az út menti árkokban hagyta a város 
által megbízott vállalkozó. Ellenőrzi 
ezt valaki a Hivatalból? Átveszi valaki 
azokat a munkákat, melyeket a város 
megbízásából végeznek? Nagy pro-
jekteknél egészen biztos láttunk erre 
pozitív példát az új óvodánál. De az 
ilyen „apróságokat” is meg kellene te-
kinteni, nem?
 Biztos csak én akadékoskodom, 
de látom a lakossági leveleket, és tu-
dom, mi zavarja Önöket. A Kossuth 
tér európai színvonalú, talán egyszer 
az egész város is az lesz. Ehhez azon-
ban mi is kellünk. Rendezett porták-
ra lenne szükség városszerte. Ettől 
azonban még távol vagyunk.
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Idén vagy fél tucat munkatárs vonul 
nyugdíjba a városi intézményekből – 
köztük Mészáros Emília, a Település-
ellátó Szervezet főkönyvelője. Markó 
József polgármester az ülés kezde-
tén köszönte meg eddig munkáját, 
és mutatta be utódját: Pappné Patke 
Máriát.
 Elfogadták a 2010. évi zárszám-
adásról szóló rendeletet, azzal a jó 
hírrel, hogy a tervezett költségvetés-
hez képest nem kellett a városnak hi-
telt felvennie az előző esztendőben. 
 Megszavazták az Önkormány-
zat 2010. évi költségvetésének II. 
félévi módosítását. Külön szava-
zással tudomásul véve, hogy jelen-
leg nincs behajthatatlannak minő-
sülő tartozás a várossal szemben. 
A PEKJB elnöke, Forró Gábor mind-
két napirendi pont előterjesztésé-
hez hozzáfűzte, hogy a szakbizottság 
tárgyalta és egyhangúlag támogatta 
azokat.
 Képviselői indítványt nyújtott 
be Sipos Richárd képviselő zöldhul-
ladék-komposztálók elhelyezésére a 
városban, ugyanis nem tartja megfe-
lelő mértékűnek a házi komposztálás 
népszerűsítését annak ismeretében, 
hogy a zöldhulladék elszállítása fi-
zetős szolgáltatássá vált. Egyeztetve 
a VKB tagjaival és a TESZ vezetőjével 
azt javasolta, hogy a TESZ birtokában 
lévő 30 db zárt, műanyag komposz-
táló edényből 10 db-ot a városi köz-
intézmények udvarán állítsanak fel. 
A közintézmények gondnokait be-
tanítva, megfelelő tájékoztató anya-

gok kihelyezése mellett mutassák 
be a gyakorlati használatát, menetét 
a komposztálásnak, a tevékenység 
népszerűsítése érdekében. dr. Heté-
nyi Tamás szerint 10 db komposztá-
ló edény kihelyezésével az azokban 
ártalmatlanított zöldhulladék elszál-
lítási költségét megspórolva megfi-
nanszírozható a tevékenység. Az in-
dítványt a testület megszavazta.
 Dr. Pintér György alpolgármes-
ter előterjesztése szerint Gödi Hor-
gász Egyesület tartozásának rende-
zésének ügye olyan fordulóponthoz 
érkezett, amikor a megállapodást 
mindkét érintett fél kész aláírni. 
Míg Sipos Richárd szerint a város elve-
szít, Markó József szerint pedig nyer 1 
millió forintot a megállapodással. Az 
1 millió forintot a GHE a halállomány 
átadásával (melyet 2010. decemberé-
ben 1,9 millió forintra értékeltek fel) 
rendezi a tartozását, a város a mara-
dék 1,1 millió forint követelésétől el-
áll, és a Szakáts kert új hasznosítói is 
végre megkezdhetik tevékenységü-
ket a döntés után.
 Három előterjesztés került a kép-
viselők elé a BME mérőtelepe kap-
csán. A források és a csapadékvíz el-
vezetéséhez hozzájárulását adta a 
testület által a város, a városrende-
zési hatástanulmányát nem fogadta 
el, június 8-ai határidővel visszavon-
ja tulajdonosi hozzájárulását az úszó-
mű üzemeltetéséhez. A Műszaki Egye-
tem Mérőállomásával évtizedekig 
nem volt gond, az úszómű kapcsán 
merültek fel a problémák. A Mérőál-

lomást társadalmi munkában vezető 
Fekete Károly megpróbálta más véle-
ményre bírni a képviselőket. Elmond-
ta, hogy az egyetemisták vízi-jártassá-
gához szükséges a stég, hiszen nem 
csak nyári időszakban folyik oktatás és 
mérés, amikor nem okoz problémát a 
vízből indulás, vízbe érkezés. Türelmet 
kért őszig, felelősséget vállalva a part 
nyugalmáért és rendjéért, de ezt már 
nem kapta meg.
 Támfal építéséhez adta tulajdo-
nosi hozzájárulását a testület a Szesz-
gyár lejtőnek nevezett területen.  
Együttműködési megállapodás ke-
retében rögzítette a költségvetésről, 
elszámolásról szóló rendelkezéseket 
Göd Város Önkormányzata és a Szerb 
Kisebbségi Önkormányzat. 
 Önkormányzati intézmények 
alapító okiratainak módosítása-
it fogadta el a testület. Az előter-
jesztés kiegészítették azzal, hogy 
a nem gödi gyermekek felvételé-
hez minden esetben az Oktatási Bi-
zottság hozzájárulása szükséges. 
 A Göd Fejlesztéséért és Közbiz-
tonságáért Közalapítvány Felügye-
lő Bizottsági tagjainak megválasztá-
sa is napirenden volt. Markó József 
javaslatára Ribényi Ákost, Elekes Ba-
lázst és dr. Megyeri Csabát szavazta 
meg a testület. Az időközben lemon-
dását benyújtó Balázsovits Móni-
ka helyére a kuratórium elnökének 
választották Balogh Györgyöt. Elfo-
gadták azt a javaslatot is, hogy a ku-
ratórium 7 helyett 5 tagú legyen, 
és 3 fővel határozatképes lehessen. 
Egyebekben a Gödi Városi Kommu-
nikációs Nonprofit Kft. működéséhez 
szükséges költségigényét tárgyalták. 

A Pénzügyi Bizottság ülésén az erede-
ti, költségvetési tervhez képest plusz 
3,5 millió forintot javasoltak (a kért 10 
millió helyett), tekintettel arra, hogy a 
reklámbevétel és az ÁFA visszaigény-
lésből származó összeg úgynevezett 
mozgó tétel, nem biztosan kalkulálha-
tó összeg. Sipos Richárd nem tudta tá-
mogatni az előterjesztést, mert a Non-
profit Kft. létrehozásakor arról is szó 
volt, hogy lehetőleg a Gödi Körkép 
és a városi tv fenntartása ésszerűbb 
és olcsóbb legyen. Véleményében 
nem módosította annak ismeretében 
sem, hogy a közszolgálati csatornák-
nak heti 4 óra friss anyagot és napi 4 
óra műsort kell sugározniuk (az ed-
dig megszokott rövidebb időtartam-
tól eltérően), valamint az sem, hogy a 
Kft. költségvetésébe más tevékenysé-
geinek finanszírozását is beállították 
(időszaki kiadványok, marketing tevé-
kenység stb.).
 Lenkei György felvetéséből az de-
rült ki, hogy a Nemeskéri út forgalom-

szabályozása kapcsán sok és különbö-
ző észrevétel érkezik. Az ott élőknek jó 
a 30-as forgalomlassító tábla, az átuta-
zóknak nem. Itt kisebbségi érdek áll 
szemben a többségivel. Tény, hogy a 
Nemeskéri út egyes szakaszain nincs 
járda ott, ahol egyébként jó tempóban 
haladhatnának a gépjárművek. Más 
szakaszai nehezen beláthatóak, azért 
indokolt a sebességcsökkentés. Jelen-
leg a Béke út-Nemeskéri út találkozá-
sánál feltétlenül lassítani kell, részint 
mert megváltozott az elsőbbségadási 
kötelezettség, most a Nemeskéri úton 
haladók élvezik ezt az előnyt, de gya-
logos átkelőhely is létesült. A Koszorú 
tér környékén pedig sebességkorláto-
zás van érvényben, azon a szakaszon 
csak 30 km/órával lehet elhaladni.
 Interpellációjára írásos választ 
kapott Sipos Richárd a testületi ülé-
sen, szóbeli kiegészítéssel. Az inter-
pelláció a Szivárvány Bölcsőde körüli 
utak állapotának javítására vonatko-
zó igényt tartalmazott, járdaépítést, 

és legalább útjavítást, az út stabilitá-
sának biztosítását, amíg szilárd bur-
kolat nem készülhet. A járdaépítés az 
intézmény nyári leállásakor megkez-
dődik, szilárd útburkolathoz pályáza-
ti lehetőség kell, útjavítást megpró-
bál a Beruházási Osztály kieszközölni.
Zárt ülésen Göd Város Szolgálatáért 
kitüntető cím adományozásáról ha-
tározott a testület, idén, rendhagyó 
módon és rendeletmódosítást köve-
tően két személynek ítélve oda a dí-
jat: Kocsis Györgyné Erzsikének, aki 40 
év után a pénzügyi osztály munka-
társaként vonul nyugdíjba és Tóthné 
Kolter Mártának, aki több mint 20 év 
munkaviszony után az Okmányiroda 
vezetőjeként fejezi be nyugdíjazásá-
val pályafutását.
 Szintén a zárt ülésen az ásvány-
víz értékesítés nyilvános pályázatá-
nak eredményére vonatkozó döntést 
hoztak meg, és hagyták jóvá a szerző-
dést a képviselő asszonyok és urak.

Tisztelt F. Eszter!

A Gödi Körképnek megküldött leve-
lére az alábbi tájékoztatást adom:
 A Beruházási Osztálytól kapott 
információk szerint a körzet képvise-
lője többször megkereste a Hivatalt, 
a Duna-parti terület útjainak javítása 
érdekében.
 A Hivatal munkatársai a képvise-
lői kérésnek eleget téve megvizsgál-
ták a jelzett utak állapotát, melyről az 
alábbi szakvélemény készült:
 A Sellő utcának a Duna út és Hu-
nyadi utca közötti szakasza belterüle-
ti lakóútnak épült. Az árvízi védeke-
zések során bekövetkezett nagyobb 
igénybevétel, és az alépítmény elvize-

Testületi ülés beszámoló

Év elején levelemmel megkerestem képviselőnket, melyben a környeze-
tünkben lévő utcák minőségéről tájékoztattam. Felsőgödön, a Duna-parti 
részen lakunk, ahol alig van aszfaltos utca. Ez a rész nagyon el van hanya-
golva, az egyetlen utca (Sellő utca), amin mindenki közlekedik kezd ve-
szélyessé válni (belecsúszik az árokba). Levelemre sajnos nem válaszolt. 
Később aláírásokat gyűjtöttünk, és ismételten elküldtük részére a levelet 
postai úton. Ismételten nem foglalkozott a levelünkkel. Nem értjük, hogy 
teheti meg egy képviselő ezt. Levelemben arra is kértem, hogy bemehes-
sünk szomszédaimmal hozzá, hiszen ezeket a problémákat leginkább sze-
mélyesen kellene megbeszélni. Szomszédaim is írtak neki, senkivel nem 
foglalkozott.                                                                                                 F. Eszter

sedése miatt, az út állapota leromlott.
 A vizsgálatok eredménye az, hogy 
az utca alépítménye elvesztette teher-
bírását. Az aszfalton megjelenő há-
lós repedések és deformációk ennek 
a jelei. Emiatt azonban a szokványos 
felületi javítási módszerek, kátyúzás 
vagy aszfalt szőnyeg terítése, ebben 
az esetben nem alkalmazhatóak. 
 Az út helyreállítása csak a teljes 
pályaszerkezet elbontásával és újraé-
pítésével lehetséges, mert az útpálya 
alatti részt (földművet) is javítani kell. 
Az út bontási és újraépítési munkáira 
készült költségbecslés alapján a vár-
ható beruházási költség bruttó  43 

millió forint. Ennek fedezetét sajnos a 
2011. évi költségvetés nem biztosítja. 
A Hivatal folyamatosan figyeli a pá-
lyázati lehetőségeket, amennyiben 
erre lehetőség nyílik a Sellő utca fel-
újítására pályázatot nyújtunk be. 
 Az út jelenlegi állapotában csök-
kentett szolgáltatási szinten közleke-
désre alkalmas, de a helyes sebesség 
megválasztása szükséges, melyet se-
bességkorlátozó tábla kihelyezésével 
fogjuk jelezni.
 A Jósika utca és a Sellő utca bur-
kolatlan felületű szakaszai az évek 
során különböző vastagságú zúzott-
kő és andezit kőszórást kaptak. Ezek 
tömörítés nélkül kerültek a felületre, 
illetve a tömörítést maga a forgalom 
végezte el. Ennek az lett eredménye, 
hogy ezek a felületek  egyenetlenné 
váltak,  kátyúk keletkeztek.  
 A fent jelzett utak burkolatlan ré-
szeinek javítása az idei karbantartási 
tervünkben szerepel, ami egy felüle-
ti lazítást, egyengetést és a felület tö-
mörítését tartalmazza.
 A városban lévő többi burkolat-
lan út különböző szintű javítása is 
szerepel a tervünkben.

Tisztelettel:       Dr. Szinay József jegyző 
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VÁROSI KÖZLEKEDÉSI KFT. 
3-AS SZÁMÚ TEMETŐ JÁRATÁNAK 

MENET RENDJE GÖD VÁROS 
TERÜLETÉN

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 -

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 -

A menetrend 2008 március 10.-től lép életbe.
VÁROSI KÖZLEKEDÉSI KFT.

VÁROSI KÖZLEKEDÉSI KFT. 
2-ES SZÁMÚ JÁRATÁNAK MENET-
RENDJE GÖD VÁROS TERÜLETÉN

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

Érvényes 2010. szeptember 01-től. Az autóbusz szom-
bat, vasárnap és ünnepnapok kivételével naponta köz-
lekedik.                                         VÁROSI KÖZLEKEDÉSI KFT.

Minden hónap második szombatján buszjárat indul a 

Felsőgödi MÁV állomásról reggel 9,10-kor Göd-Újtelep-

re a Gyermekotthonba. Visszaindul 11,20-kor. Az autó-

busz bevárja az érkező vonatokat.

Amennyiben az utazni szándékozók létszáma 20 főnél 

több, a járatot igény szerint megismétlik.

VÁROSI KÖZLEKEDÉSI KFT. 1-ES SZÁMÚ JÁRATÁNAK MENETRENDJE 
GÖD VÁROS TERÜLETÉN

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 ---

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

VÁROSI KÖZLEKEDÉSI KFT.
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Pár napja még találkoztunk 
az állomáson. Ő orvoshoz 
ment, én onnan jöttem. 
Mikor elköszöntünk, egy-
másnak jobbulást kíván-
va, rossz érzésem volt. Más 
volt, mint egyébként. Fá-
radtság, fájdalom volt az ar-
cán. Míg hazaértem, eszem-
be jutott az elmúlt évek sok 
közös élménye.

Városunkban már csak azért 
is érdemes a komposztá-
lás lehetőségén elgondol-
kodni, mert az új EU-s jog-
szabályok következtében a 
zöldhulladék elszállítása és 
ártalmatlanítása oly mér-
tékben megdrágult, hogy 
Gödön is fizetőssé vált a 
szolgáltatás. A legkisebb 
kertben is könnyen helyet 
lehet szorítani a zöldhulla-

A jázmin és orgonaillatú gödi utcákon május első vasár-
napja körül az óvodák és iskolák környékén a a mindig sza-
ladó, a család, a gyermekek útjait egyengető, gondokat 
mosollyal simító édesanyák, nagymamák egy- egy cso-
port, vagy osztály által szervezett anyák napi ünnepségen 
esznek részt. A rutinosak nagy csomag zsebkendővel ér-
keznek, nem hoznak sem fényképezőt, sem videokamerát, 

Hármas céllal hirdette meg faültetési kezdeménye-
zését a Búzaszem Alapítvány: a város zöldfelületé-
nek növelése, közösségformálás és az elültetett fák 
örökbeadásával az iskolaépítés támogatása. 
 Az elképzelést támogatta a gödi önkormányzat. Az 
önkéntes ültetésben három helyszínen lehetett részt ven-
ni. A cél igazi összefogást eredményezett: a Várdombnál 
Hubayné dr. Horváth Nóra okleveles táj- és kertépítész 
csapatát Csányi József körzeti képviselő mellett Sipos 
Richárd erősítette, a Bolla Márta kertészmérnök vezette 
csoportban Hlavács Judit segédkezett a Jávorka és a Bé-
ke utcákban, Mártonné Novotny Orsolya kertépítész keze 
alá Bábiné Szottfried Gabriella és Markó József dolgozott 
a Duna-parton. A szervezők nagy örömére valamennyi 
terepen civilek: gödi családok is részt vettek az ültetés-

hiányzik!  A nyugdíjas sportren-
dezvényeken való részvé-
tel Ózdon, Veszprémben, 
Győrben, Fonyódligeten. A 
sokszor több száz fős ren-
dezvényekről érmekkel 
jöttünk haza. Kónya Ká-
roly sakkban, lövészetben, 
ping-pong s más ügyessé-
gi versenyekben kapott ér-
meket, ajándékkosarat. A 
nyugdíjas országos lapban 
nemegyszer ott volt a ké-
pe. Általa az ország több 

helységében élő nyugdíjas 
klubcsoportok megismer-
ték a „Napos Oldal” tagjait, 
vártak, hívtak minket. No és 
a közös kirándulások, gom-
baszedés. Örültünk, hogy 
lovagja lett a nemzetközi 
Gombász Társaságnak. Az 
évente megrendezett „Ma-
darak és Fák” napján isko-
lákban előadásokat tar-
tott a gombákról. Az általa 
készített szarvasgombás 
szendvicsekből többször 

kaptunk ízelítőt. Ki szerve-
zi meg ezután a „Gyalogol a 
világ” nemzetközi napon a 
gödi sétát?
 Közösségi, jó szervező 
egyéniségét sokan ismer-
ték itt és országosan. 
 Elbúcsúztunk Tőle, de 
nem felejtjük!

Köszönjük, Károly!

A „Napos Oldal” tagsága

zöldhulladék ártalmatlanítás 
otthon – házi komposztálás
A gödi önkormányzat megbízásából és szervezésében 
környezetvédelmi előadássorozat indult tavasszal a Jó-
zsef Attila Művelődési Házban. A tudatos vásárlás után, 
május végén a házi komposztálás került terítékre. 

déknak, amelyet a költség-
kímélés mellett arra is hasz-
nálhatjuk, hogy gyepünket, 
virágágyainkat ellássuk 
tápanyagban gazdag kom-
poszttal. Hartman Mátyás, a 
gödöllői Szent István Egye-
tem tanára, előadásában az 
elvi előnyök mellett a gya-
korlati haszonra is felhívta a 
figyelmet.  Az elhatározás-
ra jutottaknak a követke-
ző tanácsokat adta: a mű-
anyag komposztáló edényt, 
vagy a házi készítésű szel-

lőző deszkatárolót mindig 
fa alá, árnyékos helyre te-
gyük. Ügyeljünk a megfe-
lelő nedvességtartalomra, 
ezt időnként marokpróbá-
val is ellenőrizhetjük – a te-
nyerünkbe zárt anyag az uj-
jak szétnyitásakor nem hull 
szét, akkor jó az állaga. A 
legjobb komposzt vegyes 
összetevőjű: konyhai zöld-
hulladékot csakúgy tar-
talmaz, mint fűnyesedé-
ket, lombot, apróra vágott 
gallyat, fahamut, időnkét 

mészporral megszórva dú-
síthatjuk kalcium tartalmát. 
A nemkívánatos szagok el-
len egy-egy réteg homok-
kal, földdel védekezhetünk. 
A beérési idő ideális körül-
mények között ca. fél év. A 
folyamatot gyakori átforga-
tással lehet némileg gyorsí-
tani.
A képviselő-testület májusi 
ülésén megszavazta, hogy 
a közintézmények udvarán 
felállít egy-egy zárt, mű-
anyag komposztáló edényt, 
így a lakosok használat köz-
ben is betekintést nyerhet-
nek a házi komposztálás 
rejtelmeibe.

V.P.K.

anyák napja

mert amit azokban a percekben kapnak a gyerekeiktől, azt 
szívvel-lélekkel vágynak megélni, nem az objektív kereső-
jén át. Ezek a kis versek, dalok úgy hatnak minden évben 
újra és újra, mint a legelső alkalommal. A varázs örök, mint 
az anyaság maga, mely hiába a világ legtermészetesebb 
dolga, mégis  megfejthetetlen és megmagyarázhatatlan 
kötődés két ember között, olyan, amit nélkülözni nem 
tudunk. Anyának vagy gyermeknek lenni, akit anya sze-
ret, olyan kincs, amely többet ér bárminél, ami alapot ad 
egész életünknek, amelyből táplálkozni, építkezni lehet. 
Mindenkinek millió asszociáció jut eszébe arról a kifeje-
zésről: az anyai szeretet. Próbálják csak ki! Nyugodtan ve-
gyék kézbe a telefont, üljenek biciklire vagy autóba, vagy 
sétáljanak át a másik szobába egy ölelésért. Nem kell várni 
a következő első májusi vasárnapig.

V. Pálfai Kinga

ötven facsemetét ültettek el

ben. Nagy segítséget jelentett a Piarista 
Szakiskola diákjainak munkája, akik az 
egyik helyszínen az ültetőgödrök elő-
készítésével járultak hozzá a kivitele-
zéshez; Nagy Gábor és Debreceni Péter 
szakmai segítsége, valamint a cseme-
tefák gondozásában szerepet vállalók 
önzetlen segítsége. A fák örökbe foga-
dására is akadtak vállalkozók. Első kör-
ben közel egyharmaduk talált ilyen 
formában gazdára, ám felcsepered-
ve valamennyiünk örömére zöldellnek 
majd. A Búzaszem Alapítvány a kezde-
ményezés folytatását tervezve vállalja, 
hogy gondozza, szükség esetén pótolja 
az elültetett fákat.                                 V.P.K.
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A gödi Alapszolgáltatási Központ 
Gyermekjóléti Szolgálata idén is 
megrendezte a város hátrányos hely-
zetű gyermekeinek gyermeknapi 
programsorozatát. Az esemény fő-
védnöke Markó József, Göd polgár-
mestere volt. 
 Mikó Istvánné intézményveze-
tő köszöntötte a megjelent gyer-
mekeket és szülőket, majd Bábiné 
Szottfried Gabriella országgyűlési 
képviselő megnyitotta az egész na-
pos eseményt. A települési önkor-
mányzat Szociális Bizottságának ne-
vében Lenkei György elnök kívánt 
a kicsiknek felhőtlen szórakozást, 
majd két helyi művészeti csoport 
műsora aratott nagy tetszést. A Né-
meth László Általános Iskola diákjai 
által alkotott Drums ütős együttes 
vérpezsdítő előadása után Pelczéder 

A 21 esztendeje a Magyar Televízi-
ónál tevékenykedő Horváth Szilárd 
pályafutása során körzeti stúdióve-
zető-helyetteseként kezdett, majd 
dolgozott az Ablak című magazinmű-
sorban, délelőtti magazinokban, ké-
sőbb a Híradó, majd a Hét című mű-
sor főszerkesztője lett, jelenleg pedig 
a Ma reggel című élő napi magazin 
főszerkesztője. A televízió szerepéről 
az a véleménye: tájékoztatni, taníta-
ni, gondolkodtatni kell a nézőket, bár 
ma inkább a szórakoztatást várják el. 
Abban viszont a televíziónak vitatha-
tatlan szerepe van, hogy mit tűz mű-
sorára.
 Gödön Horváth Szilárd neve 
egybeforrt a Búzaszem Iskola ne-
vével, 2004-ben ugyanis egy másik 
családdal és Ország Tibor katolikus 
plébánossal ők alapították a hagyo-
mányokat ápoló, keresztény szelle-
miségű, családias intézményt, mely-
re az elmúlt évek alatt több mint 
tízszeres megerősítést kaptak: akkor 
7, ma több, mint 80 család választ-

Tisztelt gödi Lakosok!

A Szociális Bizottság 2011. évben is biztosítja a beiskolázási támogatás igénylésének lehető-
ségét azon kérelmező szülők részére, akiknek gyermeke alap- vagy középfokú oktatási intéz-
ményben folytatja tanulmányait.
A kérelmező adatlapok beszerezhetők /2011. június 1-jétől/ a Polgármesteri Hivatalban, ille-
tőleg a gödi oktatási intézményekben.

A kérelmek leadási határideje: 2011. július 31.
Lenkei György

Szociális Bizottság Elnök

a gyermekek napja gödön
Zsuzsa tánccsoportjának növendékei 
mutattak be különböző hangulatú 
produkciókat.
 A nap folyamán nagy sikere volt 
az arcfestésnek, valamint a gödi rend-
őrség szirénázó, villogó rendőrautó-
jának, melynek kipróbálása mellett 
a gyermekek teszt segítségével ad-
hattak számot KRESZ-tudásukról. Sok 
lurkó kipróbálhatta futógyorsaságát 
a felállított traffipax segítségével. Há-
la a támogatók nagy számának, fo-
lyamatosan ajándékot kaphattak az 
ügyességi és a logikai játékok leg-
jobbjai, de a tombolán mindenki 
nyerhetett édességet, hasznos okta-
tóeszközöket, könyveket és még na-
gyon sokféle meglepetést. Ebéd után 
a résztvevők diszkózene segítségével 
mozoghatták le a bográcsban főtt fi-
nomságokat. 

 A rendezvényről Mikó Istvánné el-
mondta: örömmel tölti el, hogy nem 
csupán a Télapó-ünnepséggel, ha-
nem a gyermeknapon is tudják bizto-
sítani a nehéz helyzetű családokban 
nevelkedő kicsiknek a mozgás, a já-
ték és az önfeledt szórakozás lehető-
ségét. Minden munkatársa nevében 
ezúton is hálásan köszöni mindazon 
támogatóknak a segítséget, akik er-
re és a jövőbeli rendezvényekre meg-
teremtik az ajándékozás lehetőségét, 
hogy megvalósulhasson a rendez-
vény mottója: 

„Minden lány egy kicsikét királylány,
minden Fiú kicsit hős lovag.”

Kereszturi Gyula
Fotók: Bányavári Pál

az esemény TámogaTÓi:

SIM-NOR Kft
Szentiványi András

Adi János – Felsőgödi Diszkont 
Rétes-ház

Tessloff-Babilon Kiadó
Állateledel bolt – László Imre

Takarékszövetkezet – Felsőgöd
Turkán György – régi Zöldfa Vendéglő

Julika zöldséges – Felsőgöd
Papír-Írószer – Márton Olga

Zeke Pékség
Goods-Market

Csepregi cukrászat
Karitász Felsőgödi Szervezete 
Tücsök papírbolt – Felsőgöd

Beckmann Pékség

Beiskolázási TámogaTás

a felvidékiek köre vendége: horváth szilárd
Májusi összejövetelén a Búzaszem Iskola egyik alapítóját, Horváth Szi-
lárdot hívta meg előadást tartani a Lengyel Erzsébet vezette baráti kör.

ja gyermekeinek a Szakáts kertben 
épülő iskolát. Az iskola olyan helyi, 
társadalmi összefogást tudott létre-
hozni, amely példaértékű, amellyel 
pártok, civil szervezetek, vállalko-
zók, cégek és magánszemélyek po-
litikai és vallási/felekezeti hovatar-
tozásra való tekintet nélkül tudnak 

azonosulni. Benkei Ildikó, a Magyar-
nak lenni sorozatban megjelent Az 
első kopogtatás című könyvében így 
ír az iskolaépítő közösségről: „Aho-
gyan ez az iskola épül, úgy kellene 
egész Magyarországot újjáépíteni: 
egymás szemébe nézve elkötele-
ződni a közös cél érdekében, és ten-
ni mindenkinek, amire csak tehetsé-
ge, lehetősége, ereje van.”

V.P.K.
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Az ELTE ITK Junior nyelvvizsgán feb-
ruár 4-én az iskola 9 tanulója tett sike-
res vizsgát német nyelvből. A tanulók 
több országos, megyei és körzeti né-
met nyelvi versenyen vesznek részt. 
Pethő Csilla a Boronkay György Mű-
szaki Szakközépiskola vetélkedőjén 
6. helyezett lett. Országismereti té-
makörben, csapatokban mérték ösz-
sze tudásukat a diákok a Szent Ist-
ván Általános Iskolában, ahol Csányi 
Dóra, Loncsár Szilvia, Pethő Csilla és 
Varga Kata szintén 6. lett. A gödöllői 
megyei angol és német nyelvi vers- 
és prózamondó versenyen április 14-
én Harai Réka 8.b osztályos diák I. he-

Egy májusi vasárnap estén az 1975-ben alakult Don Bosco Ifjúsági Ének- és Ze-
nekar koncertet adott Gödön, és közreműködött a szentmisén is.
 Marton Zsolt atya öt esztendőn át a Budapesti Szeminárium prefektusaként 
szolgált az Egyetemi Templomban, mely a Don Bosco állandó szolgálati helye – 
innen a sok éves ismeretség és a jó kapcsolat. Az ének- és zenekar együttes lét-
száma 110 fő, a zenekart Benyus Sándor, az énekkart Bakonyiné Marton Katalin 
vezeti. Tavaly a gödi templom tetejének megújításáért adott jótékonysági kon-
certjük alkalmával teljes létszámban érkeztek, idén hetven fővel jöttek – alkal-
mazkodva a helyi adottságokhoz. Koncertjükön a zenekar és énekes szólistáik, 
Szabóki Tünde és Heim Mercédesz Handel, Liszt, Bartók és Mendelssohn műve-
iből adtak elő, a szentmisén az énekkar szolgált egyházi zenével. A magas szín-
vonalú előadás mellett nagy értéke a Don Bosconak, hogy elkötelezett kereszté-
nyek közössége, s ez átsüt muzsikájukon, énekükön.
 A Kincsem Óvoda vezetője helyszínt biztosított, így a koncert végén  a kó-
rustagok és a gödiek szeretetvendégségen ismerkedtek, beszélgettek

Raffay a rendszerváltás alatt és után 
országgyűlési képviselő, az Antall-
kormányban pedig a Honvédelmi 
Minisztérium politikai államtitká-
ra volt. Jelenleg a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán tanít. 1989-1990-ben 
az Erdélyi Szövetség társelnöke 
volt. 1993-1994-ben a Hadtörténel-
mi Intézet és Múzeum főigazgatója, 
1996-tól a Károli Gáspár Reformá-

Szegedi Katalin és Szalma 
Edit – sokaknak ez a két 
név mindent elmond ar-
ról, hogy milyen tárlat nyílt 
meg májusban az Olajfa 
Művészházban. M. Győrffy 
Anikó a Gödi Tizenhármak 
közül ezúttal azt a két alko-
tót hívta meg, akik a gyer-
mekeknek és a gyermek-
lelkű felnőtteknek készítik 
remekműveiket.
 - Azon túl, hogy mi na-
gyon szeretjük egymás 
munkáit, nagyon jó barát-
nők is vagyunk – mondta 
el Szegedi Katalin. – Sze-
rintem Edit humoros, kis-
sé groteszk figurái nagyon 
jól kiegészítik az én lányos, 
romantikus világomat. 
Azt gondolom, a munká-
ink nagyon jól passzolnak 
egymáshoz – egészítette 

A megnyitón Markó József 
oklevéllel köszönte meg 
Nagy Gábornak, a rendez-
vény gödi meghonosító-
jának a sok éves szervező-
munkát, és megemlékezett 
Kónya Károlyról is, aki min-
dig aktív résztvevője volt 
a kiserdei rendezvénynek, 
hasznos ismereteit adva át 
az érdeklődőknek. Nagy 
Gábor „örökös házigazda”  
megkönnyebbülve fogad-
ta az alapítvány segítségét 
a szervezésben, és örömét 

német nyelvi sikerek a németh lászló általá-
nos iskolában lyezést ért el (angol nyelv). Felkészítő 

tanára Cservenák Henrietta. A né-
met nyelvi versenyen Paczalos Beat-
rix (5.c) I., Loncsár Szilvia (8.b) II., Ké-
kesi Diána (4.a) III., Nyírő Kamilla (7.b) 
pedig IV. helyezett lett. Felkészítő ta-
náraik: Veres Andrea és Boldizsárné 
Pencz Zsuzsanna.
 Veres Andrea tanárnő vezetésé-
vel 7-8. osztályos tanulóink közül egy 
tízfős csoport áprilisban a Bodeni-
tóhoz utazott egy hétre. Az április 
16-tól 22-ig tartó kirándulást a Szent 
István Általános Iskola szervezte, de 
részt vett rajta a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola, a Fazekas Mi-
hály Általános Iskola és iskolánk, a 
Németh László Általános Iskola né-

hány tanulója is. Összesen 40 diák és 
4 tanár utazott el. Szállásuk Német-
országban volt, egy gyönyörű alpesi 
faluban, Irsegrundban. A gyerekek a 
nevezetességek megtekintése mel-
lett 3x5 órás nyelvi képzésen vettek 
részt egy bregenzi iskolában. A Né-
metországban töltött néhány nap 
alatt ellátogattak a diákok Mainau 
szigetére, megtekintették Meersburg 
középkori várát és városát, fölmen-
tek a Pfanderre (1064 m, Bregenz „he-
gye”), kirándultak Friedrichshafenbe, 
Lindauba, Liechtensteinbe. Megte-
kintették a Zeppelin és a Rolls-Royce 
múzeumot. Feledhetetlen élmények-
kel gazdagodtak.                             S. A.

don Bosco – másodízben gödön

szabadkőművesek és Trianon
A Gödi Keresztény Konzervatív Baráti Kör meghívására 
dr. Raffay Ernő történész tartott előadást Gödön.

tus Egyetem oktatója, tanszékveze-
tője lett. Később rektorhelyettese 
és a Bölcsészettudományi Kar dé-
kánja. Magyarország XIX-XX. száza-
di történelmét tanítja. Szakterülete 
Erdély és a román-magyar kapcso-
latok, valamint Trianon és az elszakí-
tott területek magyarságának törté-
nete. Három földrész sok városában 
tartott e témákban előadásokat. A 
május 7-i gödi teltházas előadáson 

a Szabadkőművesek Trianon előtt 
című könyvéről beszélt. A rendez-
vényt Farkas Márton nyitotta meg. 
Szót adott a könyv kiadójának is, aki 
néhány mondatban bemutatta tevé-
kenységüket. Lengyel György szép 
szavalatai, valamint diákok által elő-
adott népdalok  emelték az előadás 
színvonalát. Az előadás végén dr. 
Raffay Ernő válaszolt a nézők kérdé-
seire, és dedikálta könyveit.  Az ese-
mény zárásaként a Baráti Kör tagjai 
valamennyi résztvevőt pogácsával 
és üdítővel vártak szeretetvendég-
ségre.

 V.P.K.

erdők, madarak és fák napja 2011
Idén 17. alkalommal rendezték meg Gödön az Er-
dők, madarak és fák napi családi programot. A szer-
vezést ez alkalommal a Búzaszem Alapítvány vállal-
ta, a Gödi Önkormányzat és a Civil Tanács támogatta 
a rendezvényt. 

fejezte ki, amiért ez a szép 
tavaszi rendezvény jó ke-
zekben lesz az elkövetke-
ző esztendőkben is. A prog-
ramban 120 fellépő: a GDSE 
Táncszakosztálya, Debre-
ceni Péter erdőmérnök, a 
Búzaszem Iskola művésze-
ti intézményének növen-
dékei, dr. Albacker Vilmos 
egyetemi docens, a GREASE 
TSE táncosai és a Dunake-
szi Kötélugró Klub tagjai 
szórakoztatták a látogató-
kat. Az Öko-Pannon Szelek-
tív Roadshowja keretében 
négy izgalmas játékot ho-
zott el, a madárbarátok 100 
madárodút készítettek Deb-
receni Péter és barátai jóvol-
tából, Jakab Júlia környe-

zetvédelmi előadó pedig a 
Városfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság által 
meghirdetett újrahasznosí-
tó pályázatra beérkezett al-
kotásokból szervezett kiállí-
tást, és hirdetett eredményt 
a nap folyamán. Szintén 
a program során osztot-

ta ki a Göd Város Alapszol-
gáltatási Központ a Család 
Éve alkalmából meghirde-
tett rajzversenyre érkezett 
pályaművek díjait. A lehe-
tőségeket színesítette a 
gyermekkönyvtárosok ki-
helyezett Bütyköldéje, népi 
kézműves kirakodóvásár és 
többféle tudáspróba, mely-
lyel megbirkózva szintén ér-
tékes nyereményekre tehet-
tek szert az óvodások és az 
iskolások.

V. Pálfai Kinga

mesevilág az olajfa galériában
ki a művésznő gondolata-
it, aki egyébként beszél-
getésünkkor épp csoma-
golt, mivel 3 illusztrátor 
és 2 meseíró társával ők 
képviselik Magyarorszá-
got egy Németországban, 
Saabrückenben megren-
dezésre kerülő nem zetközi 
könyvvásáron.
 - Jó volt az időzítése a 
kiállításnak, hiszen köze-

leg a nyár, a gyermeknap, 
az emberek több időt töl-
tenek odakint, sétálgatva, 
nézelődve. Nagyszerű ol-
vasgatni a bejegyzéseket 
a vendégkönyvben, a leg-
inkább a gyerekrajzok es-
nek jól – ezek szerint meg-
érintette őket, amit látnak. 
Katival nem ez az első kö-
zös kiállításunk. A mostani 
tárlat vegyes képet mutat, 

sok alkotásunk van éppen 
szerteszét az országban. 
Nekem a Millenárison, a 
Gyermekirodalmi Feszti-
válon, Kiskunfélegyházán 
egy könyvbemutató kap-
csán szervezett kiállításon. 
Emellett készülünk a nyári 
fesztiválokra is a könyvek-
kel, nyomatokkal, idén első 
alkalommal a Gödi Feszti-
válon is megtalálhatóak le-
szünk. Az idei esztendőben 
rengeteg felkérést kaptam, 
ami azt jelenti, a jövő év 
elejéig nem lesz sok pihe-
nés. Tudom, nagy mun-
ka lesz, és nagyon örülök 
annak, hogy így alakult. 
A másik nagy öröm, hogy 
Módra Ildikó Trapp című 
könyvét a Szép Könyv ver-
senyen oklevéllel jutal-
mazták – mesélte el Szal-
ma Edit.

V. Pálfai Kinga
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Zalay Mona iparművész néhány évvel 
ezelőtt a Váci utcából tette át székhe-
lyét Gödre. A korábban zenészeknek, 
színházi produkcióknak dolgozó di-
vattervező első alkalommal mutatta 
be a magyar történelmi korszakokat 
átfogó, feldolgozó kollekcióit május 
közepén a József Attila Művelődési 
Házban. Az egyedi tervezésű ruhák 
színes, izgalmas kikapcsolódást nyúj-
tanak az érdeklődőknek, hétköznapi, 
alkalmi és a csak a kifutóra alkalmas 
darabok egyaránt megtalálhatóak a 
kiállított remekművek között.
 Zalay Mona elmondta: a szakmai 
és a gyermekkori barátságokban hisz, 
azok ugyanis érdek nélküliek. Ilyen ba-

A Göd Városi Polgárőrség 
2011-ben első ízben hir-
dette meg a város közte-
rületeinek megszépítésért 
a porták közötti szépség-
versenyt. A portákat jelölni, 
majd a jelöltekre szavazni a 
lakosoknak lehetett.
 A szervezet, mely 1992-
ben alakult, jelenleg 25 főt 
számlál, akik hétvégenként 
minimum16 órát járőröz-
nek, hétköznapokon be-
segítenek a rendőrségnek, 
közterület-felügyeletnek, 
önálló szolgálatot is ellát-
nak, rendezvények bizto-
sításánál segítenek, részt 
vesznek közlekedésrendé-
szeti akciókban, autóvadá-
szatokban – mindezt társa-
dalmi munkában. A hosszú 
évek alatt több pár talált 
egymásra az önkéntes szer-
vezet soraiban, több há-

  Ezt a gondolatot vá-
lasztottuk idei rendezvény-
sorozatunk vezérfonalául 
– kezdte beszámolóját Bog-
nár Noémi, művelődésszer-
vező. Második alkalommal 
csatlakoztunk az országos 
Születés Hete programso-
rozathoz, és a célunk ismét 
többes volt. Egyrészt, mint 
az országos programban, 
szerettük volna ismét a felé 
irányítani a figyelmet, hogy 
a gyermekáldással, szü-
léssel, neveléssel kapcso-
latosan nem kell feltétlen 
bebetonozott szokásrend-
szereket magunkra erőltet-
nünk, igyekeztünk minél 
több alternatívát megmu-
tatni a leendő családoknak 
és a most „baba-cipőben 

Május közepén idén már harmadik al-
kalommal vehettek részt az Operaba-
rátok Óráján a műfaj kedvelői a József 
Attila Művelődési Házban. A januá-
ri magyar est után áprilisban Kovács 
Ágnes szóló hangversenyét élvezhet-
te a gödi közönség, tavasszal pedig 
a francia szerzők műveiből összeállí-
tott előadást hallgathatták meg. 
 Az opera nem csak nálunk ked-
velt, az összeszokott csapat – Kovács 
Ágnes, Bándi Írisz Réka, Pető József, 
Lukács István énekesek, dr. Pavlik Gá-
bor műsorvezetésével és Salgó Tamás 
zongorakíséretével - sorozatot indí-
tott Soroksáron is, téli, tavaszi kon-

koncertsorozatok itthon, 
és olaszországi vendégszereplés

certjükön ott is túl vannak, és nem 
csak a gödiek hallhatják majd az ok-
tóberi orosz operaest hangversenyt 
sem. A társaság a napokban tért ha-
za az olaszországi Velencéből, ahol 
a szoprán énekesnő, Kovács Ágnes 
adott nagy sikerrel szóló koncertet. A 
hangversenyre egy olasz-magyar kul-
turális szervezet megkeresése nyo-
mán került sor, melynek egyik tag-
ja, hallotta Ágnest énekelni, és mint 
a velencei magyar kultúra követe, 
előkészítette a programot.  – Remek 
akusztikájú, gyönyörű hangverseny-
teremben énekeltem, Cseh Dalma, kí-
sérőm is dicsérte a Fazzioli zongorát, 

amelyen játszott. A közönség nagyon 
kedves volt, visszatapsoltak a koncert 
végén – ráadásként Kodály: A Csítári 
hegyek alatt című népdalfeldolgozá-
sát énekeltem, amely nagyon elnyer-
te az olasz közönség tetszését- me-
sélte el olvasóinknak Kovács Ágnes, 
akit Lukács István feleségével és Pav-
lik professzorral elkísért az olasz ven-
dégszereplésre.
 A társulat tervei már jó fél eszten-
dővel előre mutatnak, megtudtuk, 
2012-ben, február 25-én egy bel canto 
(jelentése: szép ének) operaesttel ör-
vendeztetnek meg bennünket.

V. Pálfai Kinga

hagyomány 
a divatban
rátság fűzi a kiállítást megnyitó Sző-
nyi Kinga televíziós műsorvezetőhöz, 
egykori sztár manökenhez is. Szak-
mai díjai között az alábbiakat emlí-
tette meg az iparművész: 1983 - BNV 
Nagydíj/Síkkötőgépi len - kollekció, 
Budapest Kötőipari Szövetkezet felké-
résére, főiskolás tervezőként; és 1988 
- CUBA MODA nemzetközi divatter-
vezői pályázat, II. díj, divatbemutató 
Kubában, Fidel Castro rezidenciáján – 
ezek nagyon kedves emlékek, és talán 
a legnagyobb elismerések is.
                                            V. Pálfai Kinga

virágos porta
 – pályázat a szebb településképért

zasság, és család, „polgárőr 
bébi” is köthető a közel 20 
esztendőt felölelő időszak 
gárdájához. 
 A május 28-án meg-
tartott saját rendezvényre 
gazdag kulturális program-
mal, a virágos porta pályá-
zat mellett fotó és rajzver-
sennyel is készültek a gödi 
polgárőrök. Az esemény fő-

Versenyeredmények: 

PORTA PÁLYÁZAT:
1. Gutenberg u. 20. 
2. Kossuth L. u. 
 – Vasvári u. sarka
3. Mikszáth K. u. 20. 
 valamint az Arany J. u. 11.  
FOTÓPÁLYÁZAT:
1. Potyó Imre 
2. Szőke István 
3. Metzler Annamária 
 és Baranyi Bettina 
RAJZPÁLYÁZAT:
1. Szalmási Tímea 
2. Vass Andor 
3. Fornay Piroska 
 és Szegedi  Renáta 
KÜLÖNDÍJ: 
 Bazsó Réka 

születés hete

védnöke Nick Árpád erő-
ember volt (nem első alka-
lommal támogatva a csapat 
munkáját), aki látványos te-
lefonkönyv-széttépő, fogai 
között vasrudat meghajlító 
erőművész számaival lepte 
meg -58 évesen- a közön-
séget, majd „Mr. Teeth” fo-
gai között tartott kötéllel 
húzott el egy gödi gyerme-
kekkel teli kisbuszt. A szín-
padon egymást váltották a 
helyi előadók: tánccsopor-
tok, énekesek, környeze-
tünk értékeiről szóló elő-

adók. A kilátogatók emellett 
kézműveskedéssel, kirako-
dóvásáron való szemezge-
téssel is tölthették az időt. 
A Göd Városi Polgárőrség 
tagjai megmutatták, hogy 
az egymásra építő csapat 
mire képes.

V.P. Kinga

„Az emberi élet SZENTSÉG. Az ember ebben az anyagi világban Isten kö-
vete, és minden olyan dologgal rendelkezik, amely az anyag teremtésé-
hez szükséges.” (Szíria: Boldogasszony szemében c. könyvéből).  

totyogó” fiatal anyukáknak-
apukáknak is. Másrészt sze-
rettük volna a helyi klubo-
kat, szervezeteket segíteni 
abban, hogy tevékenységü-
ket minél szélesebb körben 
bemutathassák, kapcsolat-
ba kerüljenek egymással 
és a külvilággal is. Nagyon 
önálló a Dunakanyar Baba-
hordozó Klub, mely minden 
hónapban összejövetelt 

szervez nálunk, és a ken-
dős hordozás kibeszélése, 
tapasztalatcseréje mellett a 
környezetvédelem, a gyer-
meknevelés különböző te-
rületei mind-mind megtár-
gyalásra kerülnek közöttük. 
Különleges élmény volt a 
tibeti hangtálas foglalko-
zás, mely különféle testi-
lelki betegségek gyógyítá-
sára is alkalmas. Rengeteg 
jó program kapcsolódott 
az egy hetes rendezvénybe, 
amellett, hogy a művelő-
dési ház berkein belül mű-
ködő Ringató, kis Röcögő, 
Játszóház is be tudott mu-
tatkozni.
 A Születés Hete olyan 
programsorozat, mely min-
den esztendőben fog lelkes 

követőkre találni itt, Gödön 
is. Hiszen első gyermekük-
kel várandós anyukák, vagy 
több aprósággal társaságot 
kereső kismamák mindig 
voltak és mindig lesznek, s 
a társadalom mai elvárásai 
szerint egyre tudatosabban 
keresik az élet e legfonto-
sabb területére is a jó meg-
oldásokat, innovációkat, és 
kíváncsiak az örökérvényű, 
dédanyáinktól származó 
igazságokra  V. Pálfai Kinga
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A gödi összefogás jegyében telt idén 
az alsógödi GSE-pályán és a kiser-
dei ligetben megrendezett városi 
majális. Wagner László korábban a 
felsőgödi sportpályára hirdette meg 
az egyházközségi majálisokat. Idén, 
ennek értékeit megtartva és hagyo-
mányait folytatva, dr. Horváth Lász-
ló, a Gödi SE elnöke és az egyesület 
egy nagyszabású, sport- és kultu-
rális programokat magába foglaló 
eseménnyé avanzsálta Alsógödön. 
Mondhatni megmozdult a város.
 Szerepeltek a programban a 
Belépés Családostul fociprogram-
jai, köztük olimpikonok mérkő-
zése, gyermek- és női meccsek, 
Bednarik-emléktorna, emellett sumo, 
bikarodeó, óriás csúszda, ingyenes 
arcfestés. Új színfoltot jelentett a 
Gödi Sportegyesület szakosztálya-
inak bemutatkozása. A kilátogatók 
megismerkedhettek a különböző 
sportágakkal, a legtöbbet ki is pró-
bálhatták. A kajakosok például sport-

Kőröshegyen kétezer éve termesz-
tik a szőlőt. Már a római korban is ezt 

A Gödi Diák-Sportegyesület (GDSE) és a Dunakanyar 
Egészséges Gyermekeiért Alapítvány jótékonysági sport-
bált szervezett május 21-én, a Huzella Tivadar Általános Is-
kola ebédlőjében. 
 A zenés estén fellépett többek közt a Gézengúzok 
Színjátszó Stúdió, a GDSE Tánc Szakosztálya, a Bolero TSE, 
az Orkhesztika Hastáncklub és Kovács Gigi.
 A szervezők a bál bevételéből az egyesület szakosz-
tályaiban sportoló gyermekeket támogatják. A GDSE-nek 
jelenleg hat szakosztályában – atlétika, ju-jitsu, röplabda, 
tánc, úszó- és szinkronúszó valamint vízilabda – készülnek 
a fiatalok.
 A hagyományosnak tekinthető rendezvény a tervek 
szerint jövőre jubilál; 2012-ben kerek tízedik alkalommal 
rendezik majd meg.                                                               V. F.

Május 15-én, Budapesten rendezték meg a Budapest 
Sportiroda nagyszabású futóeseményét, a 18. K&H Olim-
piai Maraton és Félmaraton Váltót. A belvárosi eseményen 
a gödi polgármesteri hivatal munkatársai is rajthoz álltak.
A hatfős váltóknak maratoni távon 6-szor 7032,5 méter, 
míg a háromfős minimaraton távon 3-szor 2011 méter sze-
repelt a kiírásban.
 A maratoni váltó csapat tagja volt Dr. Kormosói Liliá-
na,  Oláh Zsuzsanna, Kovács Krisztina, dr. Nagy Atilla, dr. 
Kármán Gábor, dr. Kormosói László; a minimaraton váltót 
Farkas Zoltánné, Kádár Benigna és Szaszovszky Olga alkot-

Új színfolt városunkban: 
i. nagyon nagy gödi majális

ágtörténetet mutattak be sátrukban, 
a kosarasok mobil palánkkal örven-
deztették meg a fiatalokat, a tollas-
labdázók alkalmi füves pályákon ta-
nították a mesterséget. Felléptek a 
gödi kulturális élet fiataljai, az iskolák 
külön-külön produkcióval készültek; 
a Topház Speciális Otthon lakói nép-
táncoltak; sikeres volt a röplabdator-
na. Május első napján nem maradha-
tott el a hangulathoz hozzátartozó 
lacikonyha, virsli, sör, pattogatott ku-
korica; a vásári árusok portékáit bárki 
megcsodálhatta. 
 Sokan látogattak volt a Gödi Zöld 
Sátorba, melyben városi hivatalos és 
önszerveződő résztvevők tartottak 
bemutatókat a kifejezetten helyi, kör-
nyezettudatos kérdésekkel és meg-
oldásokkal kapcsolatosan. A majális 
sajátossága volt, hogy többen autó 
nélkül, kerékpárral, ingyenes buszjá-
rattal, hintóval érkeztek.
 - Hagyományteremtő céllal ren-
deztük Wagner Lacival és Bán And-
reával a majálist. Célunk volt, hogy 
a város lakossága, vezetése, civil tár-
sadalma érezze magáénak a rendez-
vényt, épüljön be a köztudatba, le-
gyen ez a gödiek nagy, városi, közös 
ünneplése, a maga majális hangula-
tával együtt. Akit megkerestünk, szí-
vesen fogadta a közös rendezvény 
ötletét, egyet értett annak szüksé-
gességével. Az el-eleredő eső ellené-

Czadró tanár úr bora nyert kőröshegyen
tették. Amikor a völgyhíd épült, a kö-
telező ásatások felszínre hozták a ko-
rábbi korok eszközeit, növénymarad-
ványait. Egyértelműen bizonyított 
tény, hogy ezen a vidéken a római ha-
gyományokat követve, a magyarok is 
borászkodtak.
- Száz éve rendezik meg a helyi borok 
versenyét itt Kőröshegyen. Az Orbán-
napi borversenyre az ország számos 
pontjáról érkeznek vendégek. A zsű-
rit híres borászokból válogatják – em-
lékezik vissza az idei versenyre Czadró 
József tanár úr, aki évtizedek óta itt 
gondozza szőlőjét. – Kőröshegy saját 

bora Petőfi verse alapján „zöldhajtó-
kásnak” nevezett olaszrizling (hajtó-
kás, mert le kell hajtani, a zöld szín a 
szőlő bogyójára utal = A szerk.),. – Az 
a megtiszteltetés ért, hogy az idei ver-
seny első két díját én nyertem, a tava-
lyi és a tavalyelőtti borommal. 
 A győztes pillanatban elfelejti az 
ember, hogy mennyi munkával jár a 
szőlőtermesztés. Kora tavasztól késő 
őszig szinte folyamatos a munka. Nem 
a díjért dolgozik az ember, de ha bár-
milyen teljesítményt egy szakmai gré-
mium elismer, az egyszerűen jól esik.                                                                     
G. K.

re is sikerült mintegy ezerötszáz főt 
megmozgatnunk; egy kellemes, vi-
dám, igényes, a sportos és kulturális 
programok mellett hagyományokat 
is felsorakoztató napot szerveznünk 
a gödiek bevonásával; még május-
fát is állítottunk. Az esemény jó előjel 
lehet a szeptember végére tervezett 
II. Búzaszem Futófesztivál és Gödi SE 
sportágválasztó közös rendezvény 
tekintetében –mondta dr. Horváth 
László; majd hozzátette: nyáron gödi 
fiatal művészek bevonásával két-há-
rom hetente, komoly- és könnyűze-
nei műfajú térzenei műsor szervezé-
sét tervezi.
 A majálishoz erkölcsi és anya-
gi támogatást nyújtott: a gödi önkor-
mányzat, Markó József polgármester, 
Göd választókerületeinek képviselői, 
a gödi katolikus egyházközségek, a 
Belépés Családostul programsorozat 
szervezői, a Gödi Sportegyesület, a Ci-
vil Tanács, Gusztos Gábor, Nagy Gabi 
„bácsi”, a Fétis Kft, az  E-on, az Ovit Zrt, 
a Duna Csárda, a Rekord Kft, a Duna-
menti Zrt, a Forrás-Trend Kft, a Luna 
Kávéház, a TESZ, a Göd Városi Polgár-
őrség, a Közterület-felügyelet, Pék Jó-
zsef és a Decathlon. A városi médiát a 
Gödi Körkép mellett az Inside TV kép-
viselte.                              Vasvári Ferenc

jótékonysági sportbál a gyermekekért

gödi résztvevők a 18. k&h olimpiai maraton 
és félmaraton váltón

ta. Mindkét együttes a középmezőnyben végzett. A részt-
vevők sikerként könyvelhették el, hogy tavalyi egyéni ide-
jén mindenki javított.                                                                   V.F. 

A Gödi SE - Ferencváros együttműködés 
keretében ismét Budapesten jártak a gö-
di Dunakanyar Sportakadémia - GSE ifjú 
labdarúgói. A Gyenes Zsolt vezette csa-
pat ezúttal nem edzésre vagy korosz-
tályos tornára utazott, hanem a “nagy” 
Ferencváros NBI-es, Pápa elleni mérkő-
zésére. Az ifjú focisták mint szatellit-csa-
pat, a pápaiakat kísérték ki a játéktérre. A 
mérkőzésen dőlt el, hogy a Fradi az akkor 
szerzett bronzérmével bekerült az Euró-
pa-ligába (volt UEFA). Mindez 6000 néző 
előtt, Sport1-es élő közvetítés alatt. Ez  az 
U7-es és U9-es kis gödieknek igen nagy 
élményt jelentett. A Fradi 3-0-ra nyert, 
Dragóner Attila pedig ekkor búcsúzott az 
aktív játékosi pályafutásától. Az élményt 
tovább növelte, hogy a KEK-győztes FTC 
női kézilabdás lányok mintegy két mé-
terre szurkoltak sportolótársaiknak…                     
V. F.

kis focisták nagy élménye
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gyors ütemben fejlődő kisváros-
unkban nagy dolgok történnek. 
Bizonyára sokan tudják, hogy a 
piramis építőház kft. juhász attila 
vezetésével sokéves múltra tekint 
vissza településünkön. sikereit és 
céltudatos munkáját egy megtisz-
telő díjjal koronázta meg a magyar 
építőanyag kereskedők országos 
egyesülete. egy rövid interjúban 
kérdezem erről az ügyvezetőt.

Ügyvezető Úr! Engedd meg, hogy gra-
tuláljak. Pontosan mit jelent ez az elis-
merés?

A Magyar Épí-
tőanyag Keres-
kedők Orszá-
gos Egyesülete, 
mint egyetlen 
szakmai szerve-
zetünk kérte fel 
a magyarorszá-
gi építőanyag 
g y á r t ó k a t , 

hogy egy titkos szavazás során al-
kossanak véleményt, mely kereskedő 
lenne érdemes az elmúlt évi telje-
sítménye alapján erre a megtisztelő 
kitüntetésre. Bevallom rendkívül jól 
esett, hogy a két éve alapított díjra a 
legtöbb szavazatot az általam irányí-
tott vállalkozás kapta.

Mi volt az a plusz, amivel kiérdemelted 
a szakma ilyen szintű bizalmát?

A kereskedelmi teljesítményünk mel-
lett azt gondolom, hogy egy vállal-
kozás életében oly fontos jellemzők, 
mint a korrekt etikus üzleti magatar-
tás, a lojalitás, a következetesség, a pre-
cíz pénzügyi fegyelem, és a stratégiai 
gondolkodásmód azok az ismérvek, 
melyeket kiemelten fontosnak tartok 
a cégem működésében.
Mindezek mellett számos olyan kez-
deményezésem volt, amely a teljes 
építőanyagos társadalom alkalmazni 
tud.  Hogy csak egyet említsek, létre-
hoztam egy olyan egységes kintlévő-
ség kezelő rendszert – gyakorlatilag 
egy építőanyag BAR listát – melyhez 
országosan számtalan kereskedő csat-
lakozott, és a szakmánkat érintő egyik 
legégetőbb problémára, a körbetarto-
zásra próbál megoldást találni.

Természetesen nem jutottunk vol-
na el idáig, amennyiben a kollégáim, 
akiknek ilyen formában is köszönetet 
mondok, hozzáértésükkel nem álltak 
volna mögöttem az elmúlt évek során. 
A munkatársaim folyamatos képzése 
mellett kiemelt figyelmet szentelünk 
a térségünkben tevékenykedő építő-
ipari kivitelezők és tervezők szakmai 
fejlődésében tematikus oktatások for-
májában.

A céged arculatában megújulást ta-
pasztaltunk. Pontosan mit jelent az 
Újház Centrum és Te ebben milyen sze-
repet töltesz be?

Az Újház Centrum, mint az ország 
legnagyobb forgalmú építőanyag 
kereskedelmi hálózata, a teljes építő-
ipari vertikumra kínál versenyképes 
feltételeket és egységes marketing 
stratégiát.
Jelenleg a hálózatunk 66 telephelyen 
képviselteti magát teljes országos le-
fedettséggel. 
Jómagam ebben a szervezetben, mint 
közép-magyarországi régióigazgató 
veszek részt, melyben a munkám el-
sősorban a közös hálózati stratégiaal-
kotásban teljesedik ki.

a piramis építőház kft. 
az év építőanyag keres-
kedője

A Gödi Sportegyesület utánpótlás-eredményei 

Mérkőzés mérkőzést követett tavasszal a GDSE és a Huzella 
röplabdázóinak életében, akik az ország különböző telepü-
lésein több korosztályt képviselve léptek pályára. 
 - A legkisebbeknek a debreceni Nagyerdő elnyerése 
volt a legnagyobb siker, a mini korosztálynak a Cápa és Paj-
tás Kupa is jól ment. A gyerekeknek maradandó élményt 
nyújtott Gödön az éjszakai RÉKA 7; kellemes meglepést 
okoztak a Pajtás Kupán elért 2. helyezésükkel. A március-
ban rendezett győri PEZ Kupán miniben 13.-ok lettünk. 
A káposztásmegyeri Cápa Kupán az 1998. január 1. után 
születetteknek rendezett 12 csapatos tornán 3 együttes-
sel indultunk. „B” csapatunk 2., „A” csapatunk 3., „C” csa-
patunk 9. helyezést ért el. Szép emlékekkel tértünk haza 
Taksonyból a Pest megyei Röplabda Szövetség által ren-
dezett eseményről. A Pajtás Kupán a mini és a gyerek kor-
osztály mérte össze erejét 6-6 csapattal. Mindkét együtte-
sünk a döntőbe jutott, ahol szoros mérkőzésen maradtunk 
alul. A Budapesti Röplabda Szövetség által, iskolák és di-
áksport-egyesületek számára rendezett Röpsulin mini és 
gyermek korosztályos lányainkkal vettünk részt. A röplab-
dát népszerűsítő és leendő játékvezetők tanulását szolgá-
ló tornán a GDSE magabiztos játékkal szerezte meg a győ-
zelmet mindkét korosztályban. A gyermek lány-fiú vegyes 
kategóriában Tarr Bertalan huzellás gárdája második lett. 
Érdi-Krausz Zsuzsa játékvezetőként volt jelen a mérkőzé-
seken. A Sport XXI. Program keretében rendezett áprilisi 

Szeged Kupán mintegy 20 egyesület képviseltette magát 
mini és gyermek leány-fiú kategóriában. A normál kate-
góriában 42 mini és 18 gyermekcsapat mérkőzhetett egy-
mással. A GDSE „A” mini leány csapatunk  15., a „B” 21. lett; 
gyermek-együttesünk a 7. helyen zárt. A Húsvéti Tornán 
a Huzellában három korosztály képviselői játszhattak, az 
UCSDSE, a GDSE és a Huzella együttese mellett a duna-
kesziek is pályára léptek. A Pest megye bajnokság mini 
korosztályában a GDSE „A” és „B” csapata végzett az élen, 
gyermek korosztályban negyedikként zártunk – összeg-
zett Oláhné Szűcs Katalin edző.                      Vasvári Ferenc

U-19 ifi: Gödi SE - Budajenő-Páty 13-0 (gólszerzők: Sápi M 5, Csánki K 3, Martin-Gál 3, Vigh, Millin).
U-16 serdülő I.: Piliscsaba SE - Gödi SE 1-1 (gólszerző: Csánki K).
U-13 serdülő II.: Pécel SE - Gödi SE 7-0; Mogyoród KSK - Gödi SE 11-1 (gólszerző: Gergely M).
U-19 ifi: Gödi SE - Sződi BLSE 3-1 (gólszerzők: Sápi M 2, Martin-Gál).
U-16 serdülő I.: Gödi SE - Budakalászi MSE 12-3 (gólszerzők:  Martin-Gál 4, Csánki K 3, Kolok B 2, Török 2, Rácz).
U-13 serdülő II.: Kerepesi SBE - Gödi SE 2-1 (gólszerző: H. Zováthy).                               Pató Gábor, GSE utánpótlás-vezető

 A gödi Lugosi testvérek és Hahn Roland sikerét hozta a Fornetti-St. Lőrinc 
Invitational golfverseny második fordulója.
 Lugosi Tamás, a Golf Sztár Szuper Tour tavalyi összetett bajnoka győzelemmel 
kezdte a sorozatot. Testvére, Balázs három ütéssel elmaradva harmadikként zárt. A 
szezon eleji viadalon a dobogóra a fivérek közé Hahn Roland személyében szintén 
gödi fiatalember állhatott; az első és a második helyezett között mindössze egyetlen 
ütéskülönbség döntött.
A Kaefer-Heibl Golf Sztár Szuper Tour idei versenyein – mint tavaly Gödön is láthat-
tuk –állandó résztvevők a színészek és egykori kiváló sportolók; ezúttal az ökölvívó 
Kovács Kokó István szerepelt a legjobban.                                                                        V. F.

hármas gödi győzelem 
a golfsztár szuper Tour-fordulón

Mint arról korábban be-
számoltunk, készül a vá-
ros új, az elkövetkezendő 
esztendőket meghatározó 
sportkoncepciója. A főbb 
irányelveket Markó József 
polgármester február vé-
gén megkapta. A készü-
lő dokumentumnak a helyi 
lehetőségek figyelembe-
vételével az élsport, a sza-
badidősport és az utánpót-
lás-nevelés tekintetében is 
iránymutatónak kell lennie. 
 Markó József májusban 
az iskolai és iskolán kívü-
li sportéletről szóló egyez-
tetésre hívta össze az isko-
lák képviselőit, igazgatókat, 
testnevelőket. A főbb pon-
tokat a meglévő erőforrá-
sok, kapacitások, létesítmé-
nyek jelentették.  A három 
egyeztetés alkalmával vá-

sikeres időszak a gödi utánpótlásnál 
– dobogón a gdse

sportkoncepció: egyeztetés az iskolákkal
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rosvezetők, képviselők is je-
len voltak. 
- Célként a szakmai összefo-
gás, a jelenleginél hatéko-
nyabb kihasználtság fogal-

mazódott meg. Láthatjuk, 
hogy a létesítmények ki-
használtságának össze-
hangolására szükség van, 
ennek szakmai hátterét 

azonban igen alapos elő-
készületekkel lehet kidol-
gozni – mondta dr. Horváth 
László, a tervezet megalko-
tója.               Vasvári Ferenc
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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

(Alagút utca - Mikszáth utca sarok)

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.

Autóbontó

Regisztrált autóbontó személy- 
és tehergépjárműveket bontásra 
megsemmisítésre, ingyen átvesz 
igény szerint teljeskörű ügyinté-
zéssel.

Bontási átvételi
igazolást adunk!

Gödi iparos centrum
2133 Sződliget, 2-es főút, 27,5 km
Tel.: 06-30/951 3192

Napi belépővel, bérletakcióval és 
aquafitness órákkal várunk minden kedves 

érdeklődőt a KéK Duna Klub Hotel

wellness részlegében!

Cím: Göd, Kék Duna u. 34.
Érdeklődni lehet:  27/ 337-107 recepció

Varga Erika 06/20-4449-442 wellness vezető

Munkatársakat keresünk 
a következő potícióba: 

Kivonuló járőr, 
egyben területi képviselő 

FELTÉTELEK: 
Vagyonőri igazolvány, 

B. kat. jogosítvány, 
jó kommunikációs és tárgyalási képesség, 

állandó gödi tartózkodási hely. 

AMIT AJÁNLuNK: 
Kiemelt jövedelem, fejlődési lehetőség, 

önállóság.

Jelentkezés kizárólag e-mailben
(csatolt szakmai önéletrajzzal)

info@dunaalarm.hu

S Á r G a B a r a C K
VÁ S Á r !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ElőjEGyzéSSEl, aKÁr 
hÁzhoz SzÁllíTÁSSal iS

Tel: 06-20-519-2140
      06-27-332-814

Cím: Göd, révay u. 16.
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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 

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.

BŐr és TeXTil
ruházaT javíTás,
ÁTALAKíTÁS, MÉRETRE KÉSZíTÉS

olasz júlia
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Ö n VaG y G yE r m E K E S z E r E T i a loVa K aT?
ha igen, jelentkezzen a 06 20 487 6002 számon!

 

egészségnevelő, lovasoktató játékos mozgásterápiára 
épülő képességfejlesztő lovas foglalkozásokat tart.
kiknek szól?  egészséges gyerekeknek 5 éves kortól és 
felnőtteknek. 
mi a mozgásterápia? egy speciális és komplex prevenci-
ós, fejlesztési és rekreációs lehetőség.
A lóháton végzett torna célja az ember gerincének speciális 
tornáztatása, mozgásának speciális fejlesztése. 
A lóhátán végzett prevenciós jellegű torna akkor is hasznos segít-
ség lehet, ha valakinek már van egy enyhe fokú tartási rendelle-
nessége (pl.: hanyagtartás, enyhe fokú gerincferdülés stb.), mely 
tornával csökkenthető, és a komolyabb egészségügyi problémák 
kialakulása megelőzhető. 
Továbbá a ló speciális mozgása fejlesztő hatást gyakorol az 
agytevékenységünkre is, ezért segítséget nyújthat a tanulási, 
magatartási, problémákkal küzdő gyerekeknek is. 
De ha valaki csak játékos formában szeretne megismerkedni a 
lovakkal és a lovaglással, akkor is remek kikapcsolódást nyújt a ló 
hátán végzett torna.
Természetesen minden fejlesztő gyakorlatot játékos formában a 
gyermekek egyéni igényeihez és képességekhez mérten, szakem-
ber segítségével végzünk.

hol és mikor? a foglalkozások alsógödön vannak, csak 
előre egyeztetett időpontban!

víz-gáz-fűtésszerelés
duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

34 éves tanítá-
si gyakorlattal 

helyesírásfejlesztést, 
iskolaelőkészítést és 

felső tagozatosok pót-
vizsgára felkészítését 

speciális módszerekkel 
vállalom

 magyar nyelv és 
irodalomból.

szilágyi imréné

06 30 377 3294

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, gyógypedikűr, gyógymasszőr! Hívd Idikót!
Tel.: 06 70 269-8446

vállalok mindenféle Bádogos munkáT Pl. Esőcsatorna, lefolyó szerelés, lemezfedés, sze-
gélyek gyártását, szerelését, tetőfedést, javítást. Tel.: 06 30 931 507

alsÓgödi állomás közeléBen egyszoBás összkomforTos alBérleT hosszú távra ki-
adó  Tel.: 06 20 966-4966

auTÓfényezéshez érTŐ fiaTal munkaTársaT keresünk!
Tel.: 06 30 934 5198

keresek alsÓgödön 40-50 m2-es ingatlant kis kerttel.
Tel.: 06 30 957 7870

kiadÓ kéT szoBás, összkomforTos TeTŐTéri lakás felsŐgödön nemdohányzó házas-
párnak, vagy egyedül állónak hosszú távra Tel.: 06 70 238 0876

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás
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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! 

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

hydroprinT BT
hirdeTésfelvéTel

Kérjen árajánlatot:

BRuMÁR GyÖRGy

06 70 574 5530
Email: hydroprint@invitel.hu

Munkát vállal
németül is beszélő pultos hölgy 
munkát keres vendéglátásban 
vagy kereskedelemben, alkal-

manként is.

telefon: 06 20 451 0575
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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 

épíTŐanyag akCiÓk 2011. 06. 30 – ig! 

é p í T Ő a n y a g 
é s  m i n d e n . . .

„a fenti árak áfás forintban megadott árak és a készlet erejéig érvényesek!
nagyobb mennyiség esetén kérjen egyedi árat elérhetőségeinken!”

135-

51-

126- 

252- 

–35%

Magyarország területén 
a házhozszállítás díjtalan! 

szárazépíTészeT:
UD profil 3 m:  559,-/szál
CD profil 3 m:  881,/szál
UW 50 profil 4 m:  1.205,/szál
UW 75 profil 4 m:  1.469,-/szál
CW 50 profil 3 m:  1.055,-/szál 
CW 75 profil 3 m:  1.235,-/szál

                                           norgipsz gipszkarton 
12,5 mm  2,5m2/tábla: 495,-/m2 
Szárazépítészeti kiegészítők, tartozékok

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

ytong falazóelem akció a készlet erejéig:      
ytong 60x20x30 40 db/# 828,-/db
ytong 60x20x30 NF+GT 40 db/#  853,-/db
ytong 60x20x10 120 db/# 340,-/db 

PTH 38 N+F 60 db/#          275,-/db.  
PTH 30 N+F 80 db/#          229,-/db.

PTH 25 N+F 60 db/#             425,-/db.
PTH 10/50 N+F 100 db/#    219,-/db.

Raklap díj: 1.875 ft/db.,- raklap használati díj: 375,- ft/db
Az árak áfás, 12 raklap felett Dunakeszi és 25 km-es vonzáskörzetében leszállított, 
ledaruzott, bontatlan egész raklapra forintban értendő árak!

porotherm tégla akció a készlet erejéig: 

Cím: Sződ-Nevelek, Ősz utca 72.
Nyitva tartás: H-P: 15-19h • SZo: 9-14h

Tel: 06/30-277-2935
email: nevelekiborelhordo@gmail.com

GÖD területén 5 ezer Ft feletti
rendelésnél INGYENES KISZÁLLÍTÁS!
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Ady Endre út

Felsőgödi
vasútállomás
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MEGNYIToTTuNK!
KérjE EMaILEN vaGY TELEFoNoN BŐvEBB ÁrLISTÁNKaT

BOr EL-Hordó

TOKAJHEGyALJA: (Bodnár Pincészet)      0,75 l
Tokaji Furmin száraz 2006. év  1.150 Ft
Tokaji Cuvée 2006. év  1.400 Ft
Tokaji Furmin félédes Misebor   1.700 Ft

TOKAJHEGyALJA: (Bodnár Pincészet)          0,5 l
Tokaji Hárslevelű késői 2005. év  1.950 Ft
Tokaji Szamorodni száraz 2003. év  2.600 Ft
Tokaji Aszú 3 puttonyos 2000. év  3.600 Ft

ASZÓFŐ (Salánki Borház)
5 literes (dobozos csappal ellátva)
Tihanyi Cuvée, Rose, Rizling   2.990 Ft
1,5 literes (üvegbetét 110 Ft)
Szürkebarát    1.200 Ft
0,75 literes
Kékfrankos 2003. év  1.300 Ft
Salánki Rose 2009. év  1.100 Ft

SOMLÓ (Fehérvári Pincészet)    0,75 l
Juhfark minőségi száraz   1.400 Ft
Somlói Furmint   1.300 Ft

EGER  (Bakondi Pincészet)     0,75 l
Egri Bikavér Superiore 2006. év  1.900 Ft
Pino Noir Rosé   1.300 Ft

ZEMPLÉN (Rózsa Pincészet) 2 l müanyag palack
Zempléni Furmin száraz 2005. év  1.030 Ft
Zempléni Furmin édes 2005. év  1.030 Ft

CSETÉNy Különleges kisüsti pálinkák  50 %     0,2 l
Galagonya, Kökény, Szamóca  2.950 Ft 
Sárgabarack   2.400 Ft

aKCIó a SZEMCSI oPTIKÁBaN
Komplett szemüveg - 8 000 Ft.
Vékonyított lencsével - 17 000 Ft.
Fényre sötétedő lencsével - 25 000 Ft.
Polárszűrős napszemüvegek - 6 000 Ft.
szemvizsgálat +2000 ft bejelentkezés alapján minden szerda délután.

aKCiÓ iDőTarTama:
2011. 06. 15.-től
2011. 07. 31.-ig

Az akció egy fix szemüvegkeret kollekcióra
vonatkozik meghatározott dioptriatartományban!

részletek az üzletben!

2132 Göd, ady Endre u. 2. (felső-gödi vasútállomás)

Tel.: 06-20/263-7066, 06-27/333-720
nyitva tartás: hétfő- péntek: 10.00- 18.00, szombat: 9.00-.12.00, ebédidő: 1230-1330
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