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Az idő ne-
hezen értel-
mezhető ka-
tegória. Ha 
s z e nv e d ü n k , 
nagyon las-

san telik, vegyünk csak például egy 
fogászati kezelést. Ha sportolunk és 
éppen önfeledten kergetjük a lab-
dát, akkor pedig nagyon gyorsan le-
jár. Pontosan négy éve kezdtem el 
szerkeszteni a Gödi Körképet. Mintha 
tegnap lett volna. Felfoghatatlanul 
gyorsan eltelt ez a négy év. Ez pedig 
nem jelent mást, mint hogy nagyon 
szerettem készíteni a lapot.
 Rengeteg élményt köszönhetek 
Önöknek. Különösen hálás vagyok 
azokért a levelekért, melyekben bá-
torítottak. A lakossági oldalak leve-
leiért, melyek segítséget jelentettek 
a város vezetésének abban, hogy mit 
kell még elvégezniük.
 Köszönöm az intézményvezetők-
nek a baráti együttműködést. A vá-
ros első vezetőjével, Markó Józseffel 
ugyan a viszony nem volt felhőtlen, 
de alapvetően korrekt partnernek bi-
zonyult a polgármester.
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Az elmúlt négy év alatt egy sajtópe-
ren kellett részt vennem, amikor a 
három városvédő képviselő - Horváth 
Viktor, Rábai Zita és Mikesy György – 
még az előző ciklusban a bíróság elé 
idézett. A pert elvesztették.
 Ebben a pozícióban nem lehet 
mindenkinek megfelelni. Ezt megta-
pasztaltam. Ez funkcióval jár és egy-
szerűen, mint a világ legtermésze-
tesebb dolgát, úgy kell elfogadni. 
Irigyek és rosszakarók mindig lesz-
nek, ebben az országban különösen.
Mégis elkészült negyvennyolc szám, 
amire nagyon büszke vagyok. Tisztes-
séges és megbízható kollégákkal dol-
gozhattam együtt. Itt köszönöm meg 
munkájukat.
 Nem maradt más hátra, mint 
hogy búcsúzzak. Ugyan a következő 
időszakra én is pályáztam, de hogy a 
polgármester malmai hogyan őröl-
nek, nem lehet tudni.
 A munkát becsülettel elvégez-
tem, még egyszer köszönöm jóságu-
kat. Isten áldja Önöket!
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Tanévzárás a gödi oktatási intézményekben
A Huzella Tivadar Általános Iskolából ballagó diákok 
52%-a folytatja tanulmányait gimnáziumban 

Az alsógödi önkormányzati iskolá-
ban756 tanuló zárta a 2010-2011-
es tanévet. 88 ballagójuk közül 52% 
gimnáziumban, 29% szakközépisko-
lában, 19% szakiskolában folytatja 
tanulmányait szeptemberben. Vég-
zős növendékeik közül azok, akik 
nyolc évig kitűnő bizonyítványt sze-
reztek, vagy akiknek csak egy-két 
négyes csúszott be véletlenül, tan-
testületi dicséretben részesültek, és 
nevüket példaként a jövő diákjainak, 
réztáblába vésve a Huzella-emlékfára 
rögzítik. Idén elismerésben részesült: 

Schütz Máté, Stetina Bence, Gyevnár 
Bálint, Karadin Márk Tamás, Sterczer 
Kristóf, Székely Blanka és Zoltai Zsolt 
Dávid. 90 tanulójuk magatartása, 
szorgalma vagy kimagasló tanulmá-
nyi eredménye miatt könyvjutalom-
ban részesült. Ennél sokkal többen 
kaptak elismerő oklevelet, mert a fel-
sorolt területek valamelyikén példa-
mutatóak voltak.
 A 2011/2012. tanévben öt osz-
tályt indítanak 141 elsős kisdiákkal. 
Az ötből kettő magyar-angol két ta-
nítási nyelvű, egy magyar-német két 

tanítási nyelvű, kettő általános tan-
tervű.
 Eredményes volt a tanév a tanul-
mányi és sportversenyek tekinteté-
ben is, több tucat diák vett regionális, 
megyei, területi és országos megmé-
rettetésen, öregbítve az intézmény 
jó hírnevét. Kiemelhető eredmény, 
hogy az országos Zrínyi Ilona Mate-
matika Versenyben a tavalyi évet kö-
vetően idén másodjára nyerték el az 
Észak-Pest megye legeredményeseb-
ben teljesítő iskolája címet és az ez-
zel járó vándorserleget. Az országos 
Amatőr Musical Színpadok Fesztivál-
ján pedig Gézengúz színjátszó cso-
portjuk az előkelő II. helyezést érte el.

Néptánc- és kortárstánc-gála, képző- és iparművészeti 
kiállítás, művészeti évzáró előzte meg a tanévzárót 

758 gyermek kapott bizonyítványt 
június 21-én a felsőgödi Németh 
László Általános Iskolában. A 405 al-
sós tanuló közül 94-en végezték a 
tanévet kitűnő eredménnyel, a 353 
felsős diák közül 31-en kaptak  kitű-
nő bizonyítványt. Mind a 125 kitűnő 
eredménnyel végzett tanuló könyv-
jutalomban és oklevélben részesült. 
A Németh László leányai által alapí-
tott díjat, a bronzból készült Németh 
László emlékérmet idén Frei Balázs 
8.a osztályos tanuló vehette át. A 
nyáron 16 tanulónak kell javítóvizs-
gára felkészülnie.
 A ballagó diákok idén 79-en vol-
tak. Közülük szeptemberben 33-an 

folytatják tanulmányaikat gimnázi-
umban, 39-en szakiskolában, 7-en 
pedig szakközépiskolába vették fel. 
Helyükre 4 elsős osztályba, 117 el-
sős iratkozott be a 2011-2012-es 
tanévre.
 Az alapfokú művészetoktatás 
csoportjai és növendékei számos dí-
jat gyűjtöttek be szeptembertől júni-
usig. Stefán Tivadar ütős növendékei 
a Vácott rendezett XIII. Országos Ütő-
hangszeres Kamaraversenyen, Nyikes 
Róbert fúvósai a II. Pest Megyei Réz-
fúvós versenyen álltak dobogón. 
A Boldog Mónika vezette Perdülő 
táncegyüttesük is bejutott az Euró-
pa - bajnokságra az országos bajnok-

ságon elért II. és IV. helyezésüknek 
köszönhetően. 
 Az Európa - bajnokságon II. és VI. 
helyezést értek el. A képzőművész 
növendékek Tóth Tamás vezetésével 
a IV. Országos Mesefesztiválon értek 
el kitűnő helyezéseket.

Tanév- és korszakzárás a Búzaszemben Különleges tan-
évet búcsúztatott a hét esztendeje létrejött Búzaszem. 

A tavaly augusztusi ünnepi átadás 
után a 113 kisdiák és a pedagógusok 
közössége a saját építésű iskolaépü-
let falai között tanulhatott-dolgoz-
hatott a Szakáts kertben. Itt tanulták 
az iskolai élet megújult rendszerét, 
az épületen belüli, az udvari lét és a 

szomszédsággal való békés együtt-
élésre törekvés rendjét, szabályait. 
Miközben a tárgyi körülmények állan-
dósulni kezdtek, az iskola-fenntartás-
sal kapcsolatos, természetükből ere-
dően változást mutató folyamatok 
felgyorsultak. A jogilag önálló iskola 
ezek eredményeképpen ősztől már 
egy másik fenntartó oltalmában jön 
létre. A Búzaszem vezetői és közössé-
ge az elmúlt három esztendő alatt ka-
pott értékes támogatást, nagyszerű 
segítséget és temérdek tapasztalatot 
az ünnepélyes évzárón megköszönve 
búcsúzott a Verőcei Református Egy-
házközségtől mint fenntartótól, a Gé-
za Fejedelem Református Általános 
Iskola, Óvoda és Bölcsődétől mint 
anyaintézménytől, Márkus Gábor ve-
rőcei református lelkésztől, munka-

társaitól és a református testvérektől. 
A 2011/2012-es tanévet Búzaszem 
Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény néven kezdi 
meg az immár nyolc osztályosra bő-
vült tanoda, alapítója és fenntartója 
pedig – a közel egy esztendőn át tar-
tó tárgyalások után – a Piarista Rend 
Magyar Tartománya lesz.

V. Pálfai Kinga
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Az elmúlt esztendők politikájának eredményeként Pest 
Megye Önkormányzata is súlyos fenntartási problémák-
kal küzd. Ahogy Szabó István, a megyei közgyűlés al-
elnöke fogalmazott: - az előző kormány 
az önkormányzatokat teljesen ki-
facsarta, tartalékaikat felélte, 
nincs lehetőség a legszüksé-
gesebb beruházásokra sem, 
csupán saját erőből. Különö-
sen megrázó látni ezeknek az 
éveknek a következményeit 
egy olyan közösségben, ahol 
fogyatékos gyermekekről gon-
doskodnak Óriási segítséget nyújt-
hatnak ebben a felelősen gondolkodó 
civil szervezetek és vállalkozások. A dr. Pitzné 
Heinczinger Mónika megbízott igazgató vezette szociális 
otthon közössége az intézményben működő Teljes Életért 
Alapítvány kuratóriumi tagjainak hathatós közreműködé-

Egyelőre nem tudni, kinek szúrta a szemét a nemzeti lobogó a Vár-
dombon. 1996 óta állt ott, a nagyközség állíttatta a millecentená-
rium emlékére az egykori, avar vár dombján a talapzattal együtt a 
zászlórudat, melyen 15 éven keresztül feszült a lobogó. A zászló-
tartó rudat eltörték, lehengerítették a Várdomb aljába. A lobogót 
elvitték, nem tudni, mi lett vele. A rongálás tényét bejelentették a 
rendőrkapitányságon. Csányi József, a körzet jelenlegi képviselője 
már megkezdte a zászlórúd és a nemzeti lobogó pótlására irányu-
ló intézkedést.                                                                                      V. P. K.

Családi játszónap a Szivárvány Bölcsődében

F E L H Í V Á S
Göd Város Önkormányzata a lakosság és a civil szerve-
zetek javaslatát várja „Göd Díszpolgára” kitüntető címre.

„Göd Díszpolgára” cím életműért, illetve olyan köztisz-
teletben álló személy részére adható, akit érdemeiért, 
tevékenységéért a Képviselő-testület arra érdemesít.

„Göd Díszpolgára” lehet olyan személy is, aki jelenleg 
nem magyar állampolgár, a kitüntető cím posztumusz 
is adható. 

Kérjük, hogy javaslataikat Göd Város Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatalába dr. Pintér György alpolgármester 
részére 2011. augusztus 1-ig írásban nyújtsák be! 

A kitüntető cím átadására a 2011. augusztus 20-i ün-
nepségen kerül sor. 

Göd, 2011. június 10. 

2000. óta szokás a gödi böl-
csődében – akkor még csak 
a Rákóczi úti épületben - a 
Családi Nap megtartása. Jú-
nius utolsó szombatjára he-
teken át készülnek a böl-
csődei dolgozók: rengeteg 
kézműves ajándékkal vár-
ják a kicsiket a játékos ve-
télkedőkre. 
 - Évek óta nagy érdeklő-
dés kíséri ezt a nyílt napot, 
ahová a jelenleg bölcsődés 
gyermekeket nevelő csalá-
dok mellett várjuk az intéz-
ményünk iránt érdeklődő-
ket, és nem utolsó sorban 
az egykor nálunk csepe-
redett kisgyermekeket is. 
Igyekszünk színes, tartal-
mas programokat, foglal-
kozásokat biztosítani. Le-

hetőség van körbejárni az 
épületet, találkozni, beszél-
getni a gondozónőkkel, ta-
nácsot kérni, tapasztalatot 
cserélni. Sok segítséget ka-
punk a szülőktől a büfé és 

a tombola lebonyolításá-
hoz, amiért nagy köszönet 
illeti őket – nyilatkozta Joó 
Istvánné, az intézmény ve-
zetője. – A Rákóczi úti épü-
letben három, az Oázis La-

kóparkban, a Szivárvány 
Bölcsődében hét csoport-
ban fogadjuk a gyermeke-
ket. A teljes létszám 120 
fő körül mozog. Azokban 
a csoportokban, ahol min-
den kisgyermek betölti a 
két éves kort, 14 főre emel-
hetjük a létszámot. Gödön, 
habár a bölcsődékben 6 
hónapos kortól lehet fo-
gadni a gyermekeket, jel-
lemzőbb, hogy egy éves kor 
után hozzák a szülők őket. 
A szociális intézmény ön-
kormányzati fenntartású, a 
gödi lakóhelyű, itt dolgo-
zó (munkáltatói igazolással 
rendelkező) szülők kisgyer-
mekeit látjuk el – tette hoz-
zá a bölcsőde vezetője.

V. P. K.

Társadalmi szerepvállalás
sével partnerre lelt és segítséget kapott  a MAVIR Zrt.-től. 
A két érintett épület lapos tetejét felújították, tatarozták 

a beázott épületszárnyakat, és számítástechnikai 
eszközökkel látták el az intézményt. Sza-

bó István szerint „a MAVIR Zrt. hidat 
vert ott, ahol két part között ko-

rábban nem volt átjárás. Egy 
vállalat közössége nyilvánva-
lóvá tette mindenki számára, 
hogy minden egyes emberre 
szükségünk van. Az életünk 

lesz teljes és gazdag, ha nem 
engedjük el egymás kezét”.

Az ünnepélyes átadón dr. Pin-
tér György alpolgármester és Lenkei 

György, a Szociális Bizottság elnöke képviselték 
a gödi önkormányzatot, az ünnepélyen megjelent a vá-
lasztókerület egyéni országgyűlési képviselője, Bábiné 
Szottfried Gabriella is.                                                          G. K

A 
TOPhÁZ Speciális 

Otthon juniálisán a gyermek-
programok mellett sor került a MA-

VIR Zrt. és a Teljes Életért Alapítvány 
adományának köszönhetően a rendbe 

hozott tető és a beázás miatt helyre-
állításra szoruló lakóhelyiségek 

ünnepélyes átadására is.

Volt zászló – nincs zászló. 
Vandalizmus a Várdombon

Tájékoztatást szeretnék kérni arról, hogy mi és ki hatá-
rozza meg a szemétszállítás díját. Az elmúlt években a 
díjak felháborítóan emelkedtek. 2008. évben 7200 Ft/
év, 2009. évben 8640 Ft/év, illetve már évközben vál-
tozott 8821 Ft/év-re, 2010. évben 16400 Ft/év, 2011. 
évre 23400 Ft/év. Bevezették a szelektív hulladékgyűj-
tést. Bekapcsolódtunk, de minek? Azóta a szomszéd-
dal csak egy kukát rakunk ki, néha még az sincs tele. 
Vagyis fele annyi hulladék elszállításával terheljük a 
rendszert, már ami a szemetet illeti. A szelektív hulla-

dék nem szemét? Az újrahasznosítható, értékesíthe-
tő alapanyag? Tehát elnagyolva a számítást, fele any-
nyi szemét elszállításáért immár 6-szor annyit fizetek. 
Ráadásul a komposztálható anyagokat is magam for-
gatom vissza a természetbe, sőt részben már a szom-
szédokét is. Az az érzésem, hogy ezért engem és a 
hozzám hasonlóakat büntetik. Ha ezt Önök helyénva-
lónak tartják, ám legyen. Dolgozzanak meg a pénzü-
kért! Megy minden vissza a szemétbe! Várom mielőb-
bi válaszukat.                                                 L. Zsigmond

Levél a szemétszállítással kapcsolatban
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Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Örömmel olvastam lelkendező írását a megújult Kossuth 
térről. Nem szeretnék ünneprontó lenni, de muszáj.
 Az európai szintűnek nevezett tér igen messze van 
még az ilyenfajta minősítéstől.
 Attól függ, mihez hasonlítjuk. A korábbi állapotokat 
ismerve valóban. A szép tér értékét úgy  le tudja ronta-
ni a környezete, mint egy rendetlen szomszéd a legszebb 
házét. Mikor a tér  mellett húzódó földút pora beteríti a 
játszóteret, nem örülnek annyira a szülők. Meg az a sok 
gödi ember sem, aki nem tudja, megéri-e még, hogy ne 
szennyezze a környezetét a por meg a kutyapiszok. Ku-
tyafuttató minden jobb városban van. Több helyen már a 
szettet tárolóval együtt kirakják az utcákba, de legalábbis 
a játszóterek közelébe, vagy éppen egy olyan térre, ami-
lyen most elkészült. Nem kell messze menni, csak átnézni 
a postára! Az a szemét, ami évek óta körülveszi, balkáni ál-
lapotokat tükröz. Ezt a környéket rendbehozni egy napos 

Nyílt levél
munka! Munkanélküliek, akik tudnak még dolgozni, bizto-
san el is vállalnák. A szervezés nem kerül pénzbe, azért a 
felelős megkapja a fizetését. Nem biztos, hogy meg is ér-
demli!  A hirdetésekkel teletűzdelt fa talán csak ebben az 
egy városban virít. Nem nagy pénz egy táblát készíteni, 
ahová mindenki kitehetné a céduláját, ha nincs pénze hir-
detni máshol.
 Biztos vagyok benne, hogy egy mesterember - ha kér-
nék - felajánlaná a munkáját, hogy védje a  fákat. Ez a na-
gyon kellemes, jó fekvésű város többet érdemelne. De hát 
a pénz az pénz! Vannak dolgok, melyek nem csak ettől 
függnek. Jobb szervezéssel, jobb gazdálkodással a lakos-
ság is szívesebben segítene. A rendezetlen porták gazdá-
it is lehetne ösztönözni, akár büntetéssel. A rendezette-
ket meg adókedvezménnyel jutalmazni. Nem sokkal, csak 
hogy érezzék, a város értékeli, hogy ők a kerítésen kívüli 
területet is magukénak érzik. Az a pár elismert porta nem 
fogja ösztönözni a lakosságot, ha arra várnak, hogy talán 
egyszer ők is megnyerik a díjat. Arról már nem is merek ír-
ni, hogy Göd a földutak tekintetében is alulmarad minden 
környező városhoz képest. Szóval messze vagyunk még 
Európától, de a többi fejlődő várostól is.

Sajnálattal: P.né Mária nyugdíjas egy poros utcából.

A 2010. május 31-én tör-
vénybe iktatott nemze-
ti összetartozás napja az 
1920-as, trianoni békeszer-
ződés aláírásának évfor-
dulójára emlékező, június 
4-ére eső nemzeti emlék-

Trianoni megemlékezés
nap Magyarországon. Az 
Országgyűlés a törvény el-
fogadásával kinyilvánítot-
ta: „a több állam fennható-
sága alá vetett magyarság 
minden tagja és közössége 
része az egységes magyar 
nemzetnek, melynek állam-
határok feletti összetarto-
zása valóság, s egyúttal a 
magyarok személyes és kö-
zösségi önazonosságának 
meghatározó eleme”.
Göd Város Önkormányza-
ta a két esztendővel ezelőtt 
újra, eredeti helyére felállí-
tott országzászló alatt tar-
totta megemlékezését a 
Petőfi téren. Markó József, 

a város polgármestere nyi-
totta meg a rendezvényt. 
Az egybegyűlteket köszön-
tő szavai után a történelem 
fontos, a nemzet számára 
meghatározó időszakairól, 
a nehezen élhető modern 
világról és társadalmi ösz-
szefogás fontosságáról be-
szélt. Az ünnepi beszédet 
dr. Katona Tamás történész 
tartotta. - Trianon szétsza-
kította az országot, a sors 
ezt írta elő nekünk. Akkor 
vagyunk, akkor leszünk új-
ra nagy nemzet, ha össze-
fogunk, és előre nézünk. 
Ezért fontos a nemzeti ösz-
szetartozás tudata, amely 

valóságos ünneppé teszi a 
közgondolkodást – mond-
ta a meghívott vendég. Az 
ünnepség koszorúzással fe-
jeződött be, melyen a város 
intézményei, a képviselő-
testületet alkotó politikai 
pártok és civil szervezetek 
képviselő vettek részt. A vi-
rágok elhelyezése alatt Ber-
kes Péter, ifjú dudás fújta 
az alkalomhoz illő ősi him-
nuszt, a „Boldogasszony 
anyánk…” kezdetű éneket.                           

G. K. 

A legkisebb gyermekeknek 
a Rákóczi úti bölcsőde ud-
varán üzemelő Gyermek-
házban tartottak gyermek-
napot, akadálypályájával, 
közös játékkal.
 A 2008-ban Biztos Kez-
det Klubként ismertté vált, 
a gödi önkormányzat tá-
mogatásával működő szol-
gáltatást az Alapszolgál-
tatási Központ szervezte 
meg városunkban pályá-
zati forrásból. A szolgál-
tatás célja, hogy a 0-6 

Gyermeknap a Gyermekházban
éves korú kisgyermekek 
és szüleik számára lehe-
tőséget teremtsen közös-
ségi együttlétekre, mely 
kiterjed játszóházi zenés, 
mondókázós, mozgásos 
foglalkozásokra, szakta-
nácsadásra. Mindezt olyan 
biztonságos, gyermek- és 
kismamabarát körülmé-
nyek között, hogy a kis-
gyermek és szülője együtt, 
mégis társaságban tölt-
hetik idejüket, akár min-
den hétköznap. A ház egy 

2010 nyarán bekövetkezett 
nagy beázásig térítésmen-
tesen nyitva állt a látoga-
tók előtt. A felújítás köz-
ben a fenntartási költségek 
forrását is meg kellett új-
ra teremteni. Egy újabb 
pályázat eredményeként 
Gyermekház néven indul-
hatott újra a szolgáltatás 
2011 áprilisában. Jelenleg 
közel negyven regisztrált 
család látogatja az intéz-
ményt, ahova rendszere-
sen járnak védőnők, gyer-

mekpszichológusok, korai 
fejlesztéssel foglalkozók, 
óvodapedagógusok azzal 
a céllal, hogy a szülők ál-
tal felvetett témakörökben 
tájékoztatást nyújtsanak. A 
szakmai vezetést Mikó Ist-
vánné, az Alapszolgáltatá-
si Központ vezetője végzi, 
a házat Szakosné G. Katalin 
vezeti. A Gyermekház hét-
köznaponként 9-13 óra kö-
zött várja az érdeklődőket. 
Néhány hetes nyári szü-
net után ősztől december 
végéig biztosan működni 
fog.

V. P. K.

Idősek juniálisa
Egy év kihagyás után a felújított Idősek Napközi Otthoná-
ban ismét vendégül látták a gödi, a verőcei és a dunakeszi 
nyugdíjas klubokat.
 A jó hangulatú, élőzenés rendezvényt a gyönyörűen 
ápolt kertben tartották meg, ahol a klubok tagjai, majd 
meghívott vendégek adták elő műsoraikat. Fellépett a 
Röcögő néptáncegyüttes, Dézsi Yvett és Harkai Anett tán-
cosok és Kőnigné Kunvári Krisztina, az Idősek Klubjának 
munkatársa, aki indiai tánccal ejtette ámulatba kollégáit 
és a vendégeket.
 A közös ebédet követően jó hangulatban töltötték a 
délutánt is: a klubok tagjai táncra perdültek a kellemes 
élőmuzsikára.                                                                         G. K.
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- Igazán boldog pillanatai az embe-
ri életnek, amikor azt érezzük, része-
sei, alkotói, hozzátartozói vagyunk 
az emberi közösségnek. Hiszen más-
ról sem szól az életünk, mint arról a 
szorongásról, hogy elfogadnak-e, 
szükség van-e ránk, értékesnek tar-
tanak-e bennünket, szolgáljuk-e a 
közösséget, ahova tartozni akarunk. 
Ez a szorongás, aggodalom táplálja 
a műalkotások létrehozását is. Külö-
nösen ha valaki olyan szorongó alkat, 
mint én – vallotta mosolygósan Háy 

Összeolvasott monogram
János író, költő, drámaíró a gödi Ne-
meskéri Kiss Kúria pipatóriumában 
tartott irodalmi estjén.
 Horváth János néven született, 
írói neve monogramjának összeol-
vasásából keletkezett– ugyanis fiatal 
költőként egy ideig próbálta név nél-
kül, majd neve kezdőbetűivel pub-
likálni műveit, gondolván, a létre-
hozónál sokkal lényegesebb maga 
a mű. Ez nem volt járható út, kiadói 
nyomásra született meg a Háy János 
név. Első verseskötete 1989-ben, el-
ső prózai műve 1996-ban jelent meg. 

Igazán drámaíróként népszerű, szá-
mos művét játsszák a pesti és vidéki 
színházak. A drámaírást azért kedve-
li különösen, mert abban a műfajban 
a dialógusokban kell a teljes cselek-
ményt kibontakoztatni – ez a kihívás 
foglalkoztatja munkája során. Novel-
lái, prózai munkái sokszor tartalmaz-
nak életrajzi elemeket.
 A saját bevallása szerint „bukott 
rocksztár” egyébként a művészeti 
ágak közül a zenét tartja a legelsőnek, 
bár elismert képzőművész is: több íz-
ben jelentek meg rajzai és festményei, 
ezen felül maga illusztrálja könyveit, 
készíti el azoknak borítóit.                                

V. Pálfai Kinga

 A Feneketlen tó partján felállí-
tott színpadon öt település tizen-
egy néptánc csoportja 172 fellépő 
részvételével mutatta be a külön-
böző tájegységek táncait. A táncok 

„Piros pünkösd napján 
rózsa kivirágzott”
Harmadik alkalommal tartotta meg a Regionális 
Néptánc Találkozót a József Attila Művelődési Ház.

sorát hagyományosan a Búzaszem 
Iskola leányai kezdték pünkösdö-
lőjükkel. Közben Horti Zoltán cere-
móniamesterrel megkezdődtek a 
pünkösdi király és királynéválasz-
tás próbatételei. A legények petren-
cerúd-tolásban, fűrészversenyben, 
pányvavetésben és lóversenyben 
mérkőztek egymással, a leányok hí-
meztek, fejtek, sütöttek, mostak, bi-
zonyítva alkalmasságukat az asz-
szonyi teendőkre. 2011. pünkösd 
vasárnapjától egy éven át Mészáros 
Mónika (Vácrátót) és Németh Attila 
„Kutya” (Berettyóújfalu) lettek a ki-
rályi pár, akik a vásárosok felaján-
lásaiból kaptak ajándékot a korona 
mellé. A közönség számára élveze-
tes kikapcsolódást nyújtott a Kerep-
lő Családi Színház Lúdas Matyi című 

előadása, illetve a Buboréka Szok-
nyamese című darabja. Sokan gyűl-
tek össze Petrás Mária csángó me-
semondó, énekes műsorára,  este 
pedig Szirtes Edina Mókus és a Fa-
bula Rasa világzenei koncertjére. A 
fa alapanyagú népi játszótér, a kü-
lönböző kézműves foglalkozások, a 
válogatott népi kézműves termékek-
kel érkezett vásárosok igazi különle-
ges és magas színvonalú pünkösdi 
sokadalmat alakítottak ki, ahogy azt 
a szervezők megálmodták. 
 A Művelődési Ház munkatársai 
külön köszönetet mondanak Gusz-
tos Gábornak a lovas-kocsikáztatá-
sért, a Fakusz Barkács boltnak a tá-
mogatásért és a GSE kajak-kenu 
Szakosztályának a segítségért.

V. P. K.

Syrius csoda!
Óriási élményben volt részünk a gö-
di koncerten, ahol 2 órás előadás-
ban Syrius és Zappa zenék hangzot-
tak el kiváló improvizációkkal a Frank 
Zappa-Syrius emlékzenekar tolmá-
csolásában Török Ádám és Pribojszki 
Mátyás vendégszereplésével a 
Dunaparti Nyaralóházak színházter-

mében, telt ház előtt. Köszönet az 
érdeklődésért. Legközelebb augusz-
tus 20-án lesz becsalos rendezvény 
strandröplabdával és sárkányhajó-
zással a középpontban. Küldöm Kai-
ser Ottó fotóművész képeit, írását, ér-
demes elolvasni, megnézni!
 Szép nyarat, jó egészséget kívá-
nok mindenkinek,
üdvözlettel                     Wagner László
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Júniusban a Gödi Keresz-
tény Konzervatív Baráti Kör 
tagjai és ismerőseik Bereg-
szász, Munkács, Ungvár, 
Nevicke, Beregvár kastélya-
it, várait, a Latorca völgyét s 
Kárpátalja csodálatos tájait 
utazták körbe.
 – Csodálatos volt a 
Munkácsi várban az újon-
nan felállított Turul ma-

Kárpátaljai Várak
- történelmi utazás 
hőseink nyomában

egész tájat, azt is, amely a Feszti- körképben eleve-
nedik meg. Felejthetetlen emlék a két óra, melyet 
a táj kémlelésére fordítottunk. Az ebédünket arra a 
földre leülve fogyaszthattuk el, amelyen át őseink 
Árpád vezér vezetésével, a honfoglaló magyarok-
kal a gyönyörű lejtőkön haladtak, a csodaszarvas 
és a turul madár irányításával, majd benépesítették 
a Kárpát-medence völgyeit, dombjait, erdők fedte 
hegyeit,  kövér füves legelőit.
 Ugyanakkor szívünk mélységes bánatában 
emlékeztünk meg Szojván arról 40 ezer ártatlan 
magyar testvérünkről, akiket elhurcoltak "malenkij 
robotra", akik naponta több százan haltak meg a 
gyűjtő táborban. Talán senkinek sem maradt szá-
razon a szeme amikor Csetfalván megnéztük a re-
formátus, majd a római katolikus-görög katolikus 
közös templomot, ahol egy ruszin származású, ma-
gyarul beszélő nyugdíjas tanárnő mutatta be a hit-
vallásuk helyszínét. Az igazi kölcsönös szeretet, az 
együvé tartozás szellemében kérte a Jóisten áldá-
sát mindannyiunkra. A sok és szépséges látnivaló 
mellett, megtapasztalhattuk, hogyan élnek test-
véreink Kárpátalján.  Egységes gondolkodásuk-
ban, a magyarság iránti ragaszkodásukban meg-

bocsátották a 2004. december 05-i népszámlálás eredményét, de 
nem felejtik el soha. Egységben a magyar néppel, egységben a 
világ összes kontinensein élő magyarokkal örvendenek a kettős 
állampolgárságnak és nagyon szeretnék, ha valóra is válhatna a 
számukra, ha az ukrán törvények is támogatnák a kettős állam-
polgárságot. Ez az érzés hatot át minket: az egységes múltunk, 
jelenünk és a jövőnk, amikor koszorúztunk Szojván, Munkácson, 
a Vereckei hágón és Tiszaújlakon - nyilatkozta a Baráti Kör alelnö-
ke, Farkas Márton.                                                                             G. K.

daras obeliszk, amelynek 
szomszédságában 4-5 mé-
terre a vár egyik ablakában 
fészkelt fiókáival együtt 
egy kerecsen sólyom (azaz 
turul) madár – kezdte be-
számolóját az utazás szer-
vezője, Farkas Márton.
 -A legmeghatóbb él-
mény a Vereckei hágó volt. 
Tiszta időben beláttuk az 

Tiszaújlak: II. Rákóczi Ferenc emlékművénél 2011. 06. 19-én

Szalyva emlékművénél koszorúzás 2011. 06. 17-én Koszorúzás Munkács várában 2011. 06. 17-én Nevicke vára 2011. 06. 18-án

A vereckei emlékműnél 2011. 06. 17-én
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A József Attila Művelődési Ház és a 
Búzaszem Iskola közös szervezésé-
ben a Dunakanyar Néptánc Egyesü-
let táncosai és a Dunazug Együttes 
közreműködésével este nyolc órától 
élőzenés táncházzal melegítettek a 
tűzugrás résztvevői a festői szépsé-
gű Duna-parton. A csodálatos termé-
szeti környezet, a lobogó tűz, az ősi 
dallamok lüktetése, a Szentendrei-
szigetről az ég felé törő szentivánéji 
tüzeket jelző füstoszlopok varázsla-
tos hangulatba burkolták a gödi ren-
dezvényt. Kilenc órakor a négy égtáj 
felé rendeződve vették közre a tüzet 
a táncosok, akik a Kárpát-medence-
szerte egyszerre táncolt koreográfiá-
val készítették elő a tűzugrást. A „hi-
vatalos” tánc végeztével bevonva a 

Szentivánéj 
2011.

Június 24-én este Gödön, 
a Széchenyi strandon is 
megrakták a tüzet, csatla-
kozva a III. Kárpát-meden-
cei Tűzugrás Fesztiválhoz.

körülállókat, hatalmas kört képezve 
indult párosával a tűz átugrása, mely-
re az arra tévedő járókelők, sétálók is 
vállalkoztak. A Kárpát-medencei Tűz-
ugrás Fesztivál célja, hogy szétszab-
dalt, értékválsággal küszködő vilá-

gunkban megmutassa a hagyomány, 
a népi kultúra összetartó és közös-
ségteremtő erejét, azt, hogy a közös 
ének, a közös tánc, az összekapasz-
kodó körök át tudják törni az elide-
genedés falát. Azt, hogy az együvé 
tartozás érzése le tudja győzni a tá-
volságot, át tudja lépni a határokat, 
és távoli vidékeket képes összekötni. 
A Szent Iván napi tűzgyújtás gyökerei 
a kora kereszténység idejéig nyúlnak 
vissza, de egyes elemei a magyarság 
ázsiai tartózkodásáig visszavezethe-
tők. A tűz mitikus, megtisztító ereje, 
a világosság ünnepe az egész keresz-
tény Európa szokásvilágába bekerült. 
Ezt a középkori, európai szokást sze-
retnék a szervezők újjáéleszteni.

V. P. K.

A 2011-es esztendőben a 
Gödi Fesztivál egy fotókiál-
lítás megnyitójával kezdő-
dött. Az évtizednyi szünet 
után ismét Gödön élő Kai-
ser Ottó frissen megjelent 
Hazám, Magyarország cí-
mű fotóalbumának anya-
gából válogatott kiállítás a 
Nemeskéri Kiss Kúria Galé-
riájában méltó környezet-
ben várta a vendégeket. A 
pályáját fotóillusztrátorként 
kezdő fotóriporter, képszer-
kesztő Kaiser Ottó számos, 
Magyarországon megjele-
nő hetilapnak, magazinnak 
volt a munkatársa. Az utób-
bi években város- és port-
réfotókat készít határon 
innen és túl. Legfrissebb al-

buma nem megrendelésre 
készült. Különleges világát 
Jelenits István tanár úr így 
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Hazám, Magyarország

jellemezte: - „Megéljük, mi-
lyen gazdagok is vagyunk. 
Mennyi lélekemelő gyö-

nyörűség vesz bennünket 
körül, csak nyitottnak, érzé-
kenynek kell lenni a szépre. 
Szívfájdítóan szép alkotásai 
a művésznek ezek a fotók, 
mely állandó szolgálatot 
feltételez, mely lehetővé 
teszi elkapni épp azt a pil-
lanatot, mely megörökítése 
bennünket megállít, elgon-
dolkodtat, és boldogsággal 
tölt fel.”
 Murvai Zoltán, a Kúria 
tulajdonosa segítőkészen 
és nagy lelkesedéssel segí-
tette a program létrejöttét. 
Köszöntőjében kifejtette, 
mekkora öröm, hogy végre 
a gödiek is birtokba veszik 
a Nemeskéri Kiss Kúria ter-
meit és ősfás parkját.

A második Gödi Fesztivált a Belépés Családostul Moz-
galom két fővédnöke nyitotta meg. Dr. Beer Miklós váci 
megyéspüspök úr örömét fejezte ki, hogy az évek során 
a Wágner László alapította mozgalom milyen nagyszerű-
en fejlődött. – Meglátásom szerint a legfontosabb a mai 
világban a közösségteremetés. Kicsik és nagyok, egész 
családok közös szabadidős programjait szervezni, lehe-
tőséget teremteni tartalmas kikapcsolódásra, sportra, kul-
túrára, igazi örömöket adni – ezzel megelőzni azt, hogy 
helyettesítő pótcselekvésben keressék a boldogságot –
ennél lényegesebb nincs, ennél többet senki sem tehet. 
Ma, amikor olyan nehéz a mindennapokban helytállni, a 
kötelezettségeinknek eleget tenni, sokaknak egyik nap-
ról a másikra megélni, emellett általánosságban a közöny 
és az önzés a természetes viselkedésforma, nagy szükség 
van az ilyen és ehhez hasonlatos kezdeményezésekre –
mondta a püspök úr. Markó József polgármester pedig azt 

Megnyitó gondolatok
emelte ki, hogy Gödön azért jók ezek a programok, mert 
összehozzák az embereket. 
 - Lehetőség van ismerkedni, beszélgetni, felvetni 
problémákat, ötleteket. Oldottabbá válhat a kommuni-
káció a későbbiek során, amennyiben már van személyes 
élményünk a másik emberről. Másrészt ilyenkor kiderül, 
mennyien, s mennyire szeretünk tulajdonképpen Gödön 
lakni, és  a várost, a város közösségének építését is sokan 
a szívükön viselik - mondta a város vezetője.
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Immár hagyományosnak mondha-
tó, hogy június első péntekén Gö-
dön a jazzmuzsikáé a főszerep. A mű-
fajt évek óta a hazai és nemzetközi 
hírű Szakcsi Lakatos Béla és Dresch 
Mihály, valamint zenésztársaik, illet-
ve a gödi Karosi Júlia képviselik. Az 
idei fesztivál az Alagút utcán felállí-
tott színpadon és az előtte kialakított 
nézőtéren Karosi Júlia, Lachegyi Máté 
és Váczi Dani klasszikus és jazzprog-
ramjával kezdődött, majd a Karosi 
Juli (ének) Quartett (Horváth Balázs- 
nagybőgő, Balázs Tamás- zongora, 
Varga Bendegúz- dob) játszotta saját 
szerzeményeit. Őket a Trio Midnight 
formáció követte ifj. Szakcsi Lakatos 

A Fétis Cross Futás Hagyományőrző 
délutánjának programja új helyszín-
re került: a rendezvény házigazdája 
ezúttal a Búzaszem Iskola volt. A Kos-
suth-díjas Berecz András is visszajá-
ró vendég Gödön, a piarista juniáli-
sokon tapasztalt érdeklődés övezte 
mesefűzését idén is. A mesék kincs-
tárnoka, aki saját bevallása szerint 
egész életében ide-oda rakosgat-

Nemzetközi hírű muzsikusok a Jazz Fesztiválon
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Béla  (zongora), Egri János (nagybő-
gő), Balázs Elemér  (dob) játékával. 
A Trio Midnight külföldön is renge-
teg elismerést szerzett, először az 
Umbria Jazz fesztiválon (1993), majd 
Marciac-ban (1995). Ugyanebben az 
évben elsők lettek a rangos hoeilaarti 
jazzversenyen Belgiumban. A jelen-
tősebb európai fesztiválbabérokat 
azóta többek között Pozsony (1995), 
Getxo (1996, Spanyolország), Ciney 
(1998 és 1999, Belgium) és Karlovy 
Vary (1999) követte. A fergeteges es-
tet a Dresch Quartet zárta Dresch Mi-
hály érdemes művész (szaxofon, furu-
lya, ének), Lukács Miklós (cimbalom), 
Baló István (dob), Hock Ernő (nagy-
bőgő) muzsikájával. Dreschnél a ha-
zai népi muzsika és a szabad dzsessz 
a legtermészetesebb hangzásban ol-
vadt össze. Ebben kiváló partnerei a 
klasszikus zenével indult, nemzetközi 
sikereket elért Lukács Miklós és a há-
rom évtizednyi pedagógusi tapasz-
talattal rendelkező, a saját módszere 
szerint tanító és aktív zenei életet élő 
Baló István. A zenei csemegék von-
zották a három-négyszáz főre duz-
zadt, kifinomult ízlésű hallgatóságot.

Hagyományőrző délután Berecz Andrással
ja, számon tartja, fényesíti azokat, új 
életet lehel beléjük, s újak után jár, 
olyan csendet tud maga körül terem-
teni, melyben megszületik a figyelem 
a mosollyá szelídült kacagások nyo-
mán. A legönteltebb felnőtt is képes 
odaadó gyermekké válni, ha jó mesét 
hall, és a lelkek észrevétlenül gyógy-
ulni kezdenek.
 A délután következő program-
ja a Keszthelyi Család Iskola Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézményének 
növendékei által adott koncert volt, 
a keszthelyi Tökös-Mákos Együttes, 
valamint a gödi Vasvári Magor né-
pi furulyás és tanára, Dóra Áron fel-
lépése. Őket a Mészáros Zenekar kö-
vette, akik koncertjük után táncházat 
is tartottak, míg a vendégek az ud-
varon népi kézműves kirakodóvásár 
portékáiból válogathattak, kemen-
cés lángost, bodzaszörpöt, fröccsöt 

kóstolhattak., Nagyon jó volt megta-
pasztalni, hogy megtalálta a helyét a 
rendezvény a Búzaszemben – mond-
ta a főszervező, Wágner László.

Idén új névadóval és új helyszínen 
rendezték meg a juniálist, a három na-
pos Gödi fesztivál zárónapját. A Ne-
meskéri Kiss Kúria területén három 
színpadon folytak az előadások, me-
lyek összeállításánál a legkülönfélébb 
igények kiszolgálását tűzték ki célul a 
szervezők. A helyi gyermekcsoportok 
táncos-zenés fellépései, a nekik szó-
ló színházi előadások, opera és rock, 
musical és blues egyaránt megtalál-
ható volt. Kiváló művészek szórakoz-
tatták a közönséget, mint a Kossuth-
díjas Amadinda Ütőegyüttes, a Maszk 
Bábszínpad, Pitti Katalin és Berkes 
János érdemes művészek, valamint 
Gaál-Wéber Ildikó operaénekes, Török 
Ádám és a Mini együttes; Éry Balázs 
II. Lengyelfi Miklóssal; a Benyus csa-
lád és a Majorka bábszínház. Kiegé-
szítő programként az olvasóligetben 
és a JAMH kézműves sátrainál lehe-
tett tenni-venni, kikapcsolódni. Az ős-
fás park lehetőséget teremtett arra is, 
hogy rég nem látott ismerősök beszél-
getni tudjanak egymással. A kora dél-
után megérkezett vihar némileg átírta 
a tervezett programot, a Syrius- Frank 
Zappa emlékzenekar koncertjére vé-
gül pótlólag, június végén került sor.

Értékelés a főszervezőtől
Óriási sikernek tartom az idei fesztivál 
létrejöttét, igényes, tartalmas, sok ér-
deklődőt vonzó programjait, a kivá-
lóbbnál kiválóbb előadók föllépését 
több új helyszínen, az óvodai, isko-
lai csoportok szereplését, a támoga-
tók nagyvonalú hozzáállását és ér-
deklődését. Ez a három nap valóban 
a kultúra ünnepe volt fotókiállításá-
val, zenei produkcióival, sportesemé-
nyeivel, gyermekelőadásaival. Bevált 
az új helyszínek belépése: a Nemes-
kéri Kúria méltó helye volt a pénteki 
fotókiállítás és a fesztivál megnyitó-
jának, a vasárnapi Duna menti juniá-
lisnak. Az Alagút utcán fölállított szín-
pad kétszer annyi embert vonzott a 
jazzfesztiválra, mint tavaly a Belga 
Sörház kerthelyisége, a Búzaszem is-
kola pedig beváltotta reményeinket. 
Ennél vonzóbb hely, kedvesebb ven-
déglátás nem kell a hagyományőr-
ző, népművészeti délután eseményei 
számára. A Fétis sport délelőttje ismét 
sok testmozgást kedvelő gyereket, fel-
nőttet, családot csalt ki a GSE sportte-
lepére, vasárnap pedig egy komoly 
utánpótlás focitorna zajlott a nagypá-
lyán 16 csapat, többek között az FTC, 

a Vasas részvételével. Nagy megtisz-
teltetésként értékelhető olyan művé-
szek, együttesek föllépése, mint a Kos-
suth-díjas Amadinda együttes, Berkes 
János és Pitti Katalin érdemes mű-
vészek, Dresch Mihály érdemes mű-
vész, a Kossuth-díjas Berecz András, a 
Benyus családi zenekar, a Maszk Báb-
színpad, Török Ádám és a Mini, Balázs 
Elemér Trió, Éry Balázs és II. Lengyelfi 
Miklós. Nagyon büszkék lehetünk ar-
ra, hogy Kaiser Ottó gyönyörű fotóiból 
látható kiállítását Jelenits István, Szé-
chenyi-díjas piarista szerzetes, magát 
a fesztivált pedig Markó József pol-
gármester úr mellett Beer Miklós vá-
ci megyéspüspök úr nyitotta meg. Kö-
szönet mindenkinek, aki anyagilag, 
erkölcsileg, szervezői vagy rendezői, 
segítő munkájával, helyszín biztosítá-
sával segítette a már hagyományossá 
váló háromnapos Gödi Fesztivál létre-
jöttét és lebonyolítását.

Wagner László

Köszönet
Széleskörű összefogás segíti a Belé-
pés Családostul Mozgalom által szer-
vezet események megvalósulását, 
különösen fontos, nélkülözhetetlen a 
támogatók szerepe a fesztivál eseté-
ben.                                   Köszönet érte!

Duna menti juniális

Fővédnökök: Beer Miklós váci püspök, Markó József gödi polgármester
Kiemelt támogatók: Göd Város Önkormányzata, Szent Jakab Zarándok Egyesület, Dunamenti Zrt., Fétis Kft., K&H, Vaskerék-Speciál Kft., Váci Egy-
házmegye, Balassi Intézet, Nemeskéri Kúria
Támogatók: Piramis Új Ház Centrum, Göd Város Szociális, Közművelődési Oktatási és Sport, valamint Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-
ságai, Aphrodite Hotel, Belga Sörház, Mítosz Étterem, Csepregi Cukrászda, Bosch Állateledel, Domicar Kft., Dunakaland Alapítvány, Zeke Pékség, 
Friends Étterem, Széchenyi Csárda, Duna Csárda, Football Factor, Don Papa Pizzéria, Crescom Kft., OVIT, Guszti Zöldségbolt, Kossuth utcai Zöld-
ségbolt, Máriás család, CBA Diszkont, Magyar Vár Alapítvány, Betűbolt, Alsógödi Egyházközség, Scarabeus Zenekar.
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Ilyen még nem volt! A Gödi SE asztaliteniszezői a Pest me-
gyei csapatbajnokság legerősebb, „A” csoportjában 100 
%-os teljesítménnyel nyerték  meg a bajnokságot. A gár-
da 18 fordulón keresztül volt veretlen, magasan kiemel-
kedett a mezőnyből, a második Szentendrét 11 ponttal 
előzte meg; mérkőzésaránya 248:76, ezzel a bajnokság 
legerősebb csapata. Maga mögött hagyott olyan fellegvá-
rakat, mint Gödöllő, Szentendre és Vác.
 A siker kovácsai közül kiemelendő Gulyás Miklós, aki 
egy személyben edző, ügyintéző, szervező, motorja a szak-
osztály működésének. Munkáját segíti Fojt Attila szakosz-
tályvezető, aki a menedzselésben jártas. Ő szervezi a ha-
gyományos augusztus 20-ai Rekord Kupát.
 - Ebből a csoportból rájátszás nélkül, automatikusan 
vezet az út a Nemzeti Bajnokság mezőnyébe. Ezért szept-
embertől az NB III. mellett indítunk egy megyei csapatot, 
ezen kívül terveink között szerepel egy ifjúsági együttes 
benevezése is. 
 Hogy mi a siker titka? A szakmai tudáson kívül jó a 
csapatszellem, közhangulat, mondhatjuk, hogy „egy min-
denkiért, mindenki egyért”. A szakosztályvezetés össz-
hangban dolgozik, egységes; a bajnokság kezdetén át-
alakította, erősítette a csapatot, ez nem csak a pontok 
megszerzésében, de az edzésmunkában is lényeges javu-
lást, segítséget jelentett. A játékosok szorgalmasak, gya-
koriak a különböző baráti versenyek, házibajnokságok is.

Bajnokságot nyert a GSE ifi és serdülő csapata is!

Véget ért a bajnoki szezon a Gödi SE 
kosarasai számára. A gyerekcsapat a 
Pest megyei Bajnokságban az első 
négyben végzett, a serdülők a Buda-
pest-bajnokság második, a kadetek 
a 15., a juniorok a 14., a felnőttek az 
E-csoport második helyén végeztek.  
- A gyerek- és a serdülőcsapat ered-
ménye kiváló, a kadet és junior a fo-
lyamatos sérülések ellenére jó. A 
felnőtt csapatnál a lényeg, hogy az 
idei bajnokságban szerveződött új-

Szenzációs bajnoki eredmény!
 A megye játékosainak egyéni rangsorában Oroszki Vik-
tor mind az 52 mérkőzését megnyerte, ő a legeredménye-
sebb; a 3-4. helyen szintén gödi játékosok találhatók Szücs 
Tibor és Felker Zoltán személyében. Jól szerepelt Rovó Pé-
ter is. Helytállt ifj. Gulyás Miklós, Félix Tibor és Nagy Lász-
ló is. Az eredmények hatására növekszik a pingpong nép-
szerűsége, egyre több a jelentkező. Tehetséges fiataljaink 
Veszeli Dani és Felker Dominik. Előbbi a megyei csapat játé-
kosa lesz, utóbbi a BVSC-ben folytatja. A Németh László Is-
kola diákjai közül is sokan jártak az ifjúsági edzésekre – ösz-
szegzett Gulyás Miklós.
 - Tavasszal a szakosztályvezetés döntött arról, hogy az  
NB III-as csapat sikeres szerepelésének  biztosítása  mellett 
az utánpótlás-nevelést prioritásként kezeli. Az asztalitenisz 
szakkörbe járók és még további tehetséges serdülő és ifjú-
sági korú gyerekek bevonásával, a terem adta lehetőségeket 
maximálisan kihasználva 15 gyereknek adtunk lehetőséget, 
beiratkoztak a GSE szakosztályába. Terveink szerint  folyama-
tos munkával, megfelelő és a rendelkezésre álló szakmai se-
gítséggel néhány év múlva többen a megyei és később az 
NB-csapat tagjai is lehetnek. A felnőttek is örömmel segíte-
nek a felkészülésben. Gondjaink közül a terem szűk kapacitá-
sát emelem ki, sokkal többen jelentkeznének egy nagyobb 
csarnok esetén. A szakosztály vezetése ennek a problémának 
a megoldására lépéseket tett, külön kiemelve az utánpótlás-
nevelés kérdését – tette hozzá Fojt Attila.                              V. F.

 A Dunai Sárkányok Sárkányhajós és Természetjáró Egye-
sülete hagyományteremtő céllal rendezte az I. Váci Ama-
tőr Sárkányhajó Bajnokságot május 28-án, melyre Göd Vá-
ros Önkormányzatának csapata is benevezett.
 - A Gödi Papírsárkányok öt másik csapattal, köztük 
a Váci Polgármesteri Hivatal Vízicsigák csapatával ke-
rült össze a céges kategóriában. A selejtezőt követően a 
rossz időjárás miatt az elődöntőket a szervezők törölték, 

így egységünk már csak az önkormányzatok döntőjében, 
a váciakkal lapátolt az elsőségért. A szeles, esős időjárás 
ellenére végig kitartottunk, a futamok törléséhez a többi 
csapat kérésére hozzájárultunk, így a Vízicsigák legyőzé-
se mellett Fair Play díjat is kaptunk. Ezúton köszönjük az 
önkormányzat támogatását és segítőink közreműködé-
sét! – mondta Szaszovszky Olga, a „legénység” tagja.

V. F.

Fair Play díj a Gödi Papírsárkányoknak

Remekül zárták az idényt a Gödi SE labdarúgó-csapatai. 
Az U19-es ifik és az U16-os serdülők egyaránt a Pest me-
gyei másodosztály bajnokai lettek; a felnőttek bronzérem-
mel zártak, az U13-asok hetedikek lettek.
 Az U19-esek a Leányfalu ellen 9:1-re győztek (gólszer-
zők: Csánki K. 4, Martin-Gál 3, Millin, Burger); a serdülők a 
Verőcét 7:0-ra verték (Martin-Gál 3, Csánki K. 2, Mangold, 
Török). 
 A bajnoki cím megszerzéséért rájátszáson kellett 
részt venniük a GSE serdülőinek a Tahitótfalu ellen, mivel 
az MLSZ-ben úgy gondolták, hogy a bajnokságban elért 
első hely nem jelent automatikusan bajnoki címet. GSE-
Tahitótfalu 5:1 (Martin-Gál 2, Kolok B., Török, Csánki K.). - 

Nagyon jó ellenfél ellen, sportszerű mérkőzésen szórakoz-
tató játékkal sikerült bajnokságot nyernünk! Gratulálok a 
csapatnak és az ellenfél sportszerű edzőjének! – mondta 
Pató Gábor utánpótlás-vezető.
 Győzelmeikkel mindkét korosztály kivívta a jogot, 
hogy részt vehessen a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség 
által kiírt Bajnokcsapatok Szuperkupa döntőjében, ahol a  
serdülők Alsónémedin a második, az ifjúságiak Sülysápon 
a harmadik helyezést érték el.
 Az U16-os csapat: Burger, Klein, Mangold, Berényi, 
Turtóczki, Martin-Gál, Kolok, Kolok, Rácz, Török, Csánki, 
Haczay, Berzeviczy, Varga, H.Zováthy; edző Pató Gábor.
 Az U19-es csapat: Burger, Csánki A, Czesznák, Berényi, 
Karacs, Martin-Gál, Pató, Csánki K, Oláh, Millin, Sporeth, 
Várnai, Mangold, Sápi P, Sápi M; edző Tuza József.
A szakosztály évzáró bankettjére június 24-én került sor.

V. F

A serdülők ezüsttel zártak a Budapest-bajnokságban

ra, egyre többen térnek vissza illetve 
a junior korból kilépő játékosok be-
építése sikeresen megtörtént; jövő-
re magasabb osztályban játszhat a 
csapat. Jövőre is minden korosztályt 
versenyeztetni szeretnénk, minél 
több gyereket szeretnénk megnyer-
ni a kosárlabdának. Tervezzük a nagy 
utánpótlás-egyesületekhez hasonló-
an egy óvis kosársuli elindítását is – 
összegzett Dévényi Tamás szakosz-
tályvezető.                                         V. F.
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Kétszeres bajnok a GSE ifjúsági csapata!

Idén is élmezőnyben a gödi kajakosok 

A Gödi Fesztivál kereté-
ben rendezett 11. Fétis 
Crossfutás és Hagyomány-
őrző Napon, június 4-én 
mintegy ezren vettek részt.  
A négy távon közel 300 fu-
tó állt rajthoz. A 14 km-en 
indult Major József nyolc-
szoros ironman triatlonbaj-
nok, aki 49:13 perces ered-
ménnyel ért elsőként célba. 
A legidősebb futó a 78 éves 
Kenyér Imre volt. A díjki-
osztón emlékeztek meg a 
jelenlévők a verseny ko-
rábbi főszervezőjére, a köz-
elmúltban elhunyt Ráth Ta-
másra.

Az NB II-ben és a megyei osztályban is dobogón zártak a 
Gödi SE női kézilabdázói. Az NB II-ben az ifjúságiak 100 szá-
zalékos teljesítménnyel, pontveszteség nélkül nyerték a 
bajnokságot, a fiatalokból álló felnőtt gárda ötödik lett. A 
megyében a felnőttek és az ifik egyaránt bajnokok lettek.
 - Átalakítottuk a felnőtt csapatunkat, melynek átlag-
életkora igen fiatal, közel 90 százaléka húsz év alatti. Hosz-
szútávon ez előnyt jelent, egy igen ütőképes gárda van 
kialakulóban. Ezt az eredmények is mutatják: szoros ered-
ményekkel zártunk, a dobogósoktól is raboltunk pontot, a 
győztes Budakalász ellen is tudtunk nyerni. Fontos célkitű-

zés, hogy gödi együttest építsünk, gödi lakosokból, gödi 
nevelésű játékosokból álljon együttesünk, a településen 
élő fiataloknak adjunk játéklehetőséget; jelenleg mintegy 
95 százalékban felsőgödiek a lányok – nyilatkozta Tősér Ti-
bor, az NB II-es felnőtt csapat edzője.
 A GSE csapata júniusi bankettjén búcsúztatta az 
ifik mesterét, az aktív edzői pályafutástól visszavonuló 
Bagócsi Sándort, aki évtizedeken  keresztül volt megha-
tározója a gödi kézilabdázásnak, sikerkovácsa megannyi 
bajnoki címnek és dobogós helyezésnek, nevelőedzője 
több későbbi kiváló játékosnak.                                         V. F.

Lassan a kajakos szezon félidejénél járunk. A GSE kajako-
sai versenyről versenyre bizonyítják: a legjobbak közt la-
pátolnak.
 A május végi szegedi első felnőtt válogató és ifjúsági 
tájékoztató versenyen Hagymási Réka, Farkas Lilla, Slezsák 
Zsuzsanna, Sólyom Dóra, Havas Balázs került döntőbe, 
ahol Hagymási arannyal és ezüsttel végzett. A maraton 
magyar bajnokságon Sólyom, Havas és Hagymási arany-, 
Freisták Péter, Michalik Flóra, Cuczor Gergely, Luczó Bence 
és Havas ezüst-, míg Michalik Dávid, Cuczor, Freisták Pé-
ter, Csaba Dénes, Oláh Gergely, Luczó Gergő és Rab Ábris 
bronzérmet szerzett. A fináléba került még Slezsák Zsuzsa, 
Farkas Csilla, Edelmayer Donát és Gecse Márton. A szolno-

ki országos diákolimpián Sólyom lett aranyérmes; Luczó 
Bence, Jakubovich Renáta, Slezsák, Édelmayer és Michalik 
Dávid  ezüstérmes; Farkas, Michalik Flóra és Oláh lett 
bronzérmes; döntőbe került még Freisták Péter. A júniusi 
szegedi, második válogatón folytatódott Hagymási Réka 
sikersorozata: 5 számban indult, amiből 3 első helyet, 1-1 
második és harmadik helyet szerzett. Itt finalistaként zárt 
Sólyom, Farkas, Jakubovich és Havas.
 Kulifai Tamás – aki Gödön kezdte kajakos pályafutását, 
jelenleg Fábiánné Rozsnyói Katalin tanítványa – Tóth Dá-
viddal párosban, 500 méteren nagy csatában megelőzve 
a német Hollstein-Ihle egységet, a hatodik helyen zárt a 
belgrádi Európa-bajnokságon.                                            V. F.
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A11. Fétis Crossfutás 
és Hagyományőrző Nap
A Fétis Kölyök Labdarúgó 
Kupán 100 óvodás lépett 
pályára. A Belépés Csalá-
dostul ügyességi versenyén 
20 család teljesítette a 10 
állomást. A feladatok közt 
csavarozás, pohárgravíro-
zás, drótköteles csúszás 
és terepjáróhúzás is szere-
pelt. Színpadi bemutatók 
sora várta az érdeklődőket: 
többek közt a GDSE tán-
cosainak előadása, triál és 
flatland kerékpáros bemu-
tató, valamint sok más fel-
lépő kapott helyett a prog-
ramban. Spongya Bob és 
Scooby Doo üdvözölte a 

gyerekeket, akik részt ve-
hettek a kézműves foglal-
kozásokon, ugrálhattak az 
akadálypályán, arcfestés-
sel, henna- és csillámfes-
téssel, karikatúrával gaz-
dagodhattak. A felnőtteket 
egészségsarok, agytréner-
vizsgálat és sok kiállító vár-
ta. A strandröplabda-tornát 
a Jóbarátok csapata nyerte 
Szilágyi Éva,  Molnár Kinga, 
Molnár Szabolcs, Csontos 
László összeállításban, má-
sodik helyen a GDSE, har-
madikon a Plötty zárt.  
 Másnap rendezték a 16 
csapatos Football Factor 
Gyermek Labdarúgó-tor-
nát, melyen dunakeszi győ-
zelem mellett a gödiek ha-
todikként zártak.  
 A futóverseny győzte-
sei: Hegedűs Barna, Helmes 
Vilmos, Kovács Kolos (200 
m); Baranyi Eszter, Hon-
ti Barnabás, Simon Ibolya, 
Palló Zsombor (2 km); Tóth 
Dóra Zsófia, Schütz Ádám, 
Saáry Lilla, Hegedűs Ádám 
(5 km); Szunyog Erika, Ma-
jor József (14 km).          V. F.
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TV-k, Videók,
Cd-k, Monitorok,
Hifi tornyok javítása

Latorczai István
Tel.: 06-20-321-4801

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

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.

Elköltöztünk! Új cím!
Műhelyünk a gödi temetőnél

található.
Mobil: 06-20-9413-977 

Fax: 06-27-331-663
E-mail: lakatoskalman@freemail.hu

www.koakobonkft.hu

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

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.

A P R Ó H I R D E T É S
HITELEK BANKOKTÓL! Jelzáloghitelek kizárólag ingatlan fedezettel. Problémás hitelek kiváltása, 
végrehajtás, APEH terhek megoldása: BAR listás is lehet a zálogkötelezett. Drága devizahitelét fo-
rint alapúra váltjuk. Közösen megtaláljuk a megoldást. Minden előzetes költséget megelőlegezünk.
Fekete Gyöngyi
Tel.: 06 70 632 8993

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

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

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

ALSÓGÖDI ÁLLOMÁS KÖZELÉBEN EGYSZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS, BÚTOROZOTT ALBÉRLET 
hosszú távrakiadó Tel.: 06 20 966 4966

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

E-mail: itako.somfai@gmail.com

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

Faanyag védelem, gyalulás, megmunkálás, ger-
endák egyedi méretben is, bitumenes zsinde-

lyek, OSB lapok, szigetelő anyagok.
Tetőléc akció: 3 fm-ig 68 Ft/ fm, Zsindely: 1480 Ft/m2

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

kazánszenek, kalodás tüzifa.

2131, Göd Pesti út 116. Tel.: 0627 345 098
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Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
a 2011. szeptember 19-én 

induló tanfolyamainkon:

Általános kezdő
Általános haladó

Nyelvvizsga előkészítő

Beiratkozás: 
2011. szeptember 7-én és 8-án 

16.00 – 18.00 óráig

Helyszín: Huzella Tivadar Általános Iskola
2131 Göd, Petőfi S. u. 48.

Jelentkezés: 70/270-4664, 70/409-2329

• Progresszív (multifokális)
szemüveglencsék 15000 Ft/db-tól

• Vékonyított szemüveglencse 7500 Ft/db

• Fényresötétedő szemüveglencse 9000 Ft/db

• POLÁRSZŰRŐS napszemüvegek 6000 Ft/db

SZEMVIZSGÁLAT BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN
MINDEN SZERDÁN DÉLUTÁN.

Akció időtartama 2011. 07. 01-től 2011. 08. 15-ig

Cím: 2132 Göd, Ady Endre u. 2.
(felső-gödi vasútállomás)

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

Nyitva tartás:
Hétfő- Péntek: 10.00- 18.00, Szombat: 09.00-.12.00

AKCIÓ
A SZEMCSI OPTIKÁBAN!

Sitt, sóder, homok, 
termőföld szállítás, 

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

GÉPI FÖLDMUNKA

KONTÉNER RENDE LÉS

06-20-941-5805

Iroda és telephely: Dunakeszi, Rákóczi út 137.
Tel.: +36 27/540-525       •       Fax: +36 27/540-526       •       Mobil: +36 30/924-3106

E-mail: neutokft@t-email.hu       •       Web: www.neuto.hu 
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek.: 7-17-ig, Szombat: 7-13-ig

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

Építőanyag értékesítés, szállítás, konténeres sitt-törmelék-, homok-, sóder-, földszállítás, gépi földmunka.

FALAZÓANYAGOK:

Raktárkészlet
kipucoló akció!

Extra nagy
kedvezmények!

Extra nagy
kedvezmények!

HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK DÍSZBURKOLATOK, TÉRKÖVEK

TETŐCSEREPEK:

VAKOLATOK: GIPSZKARTON:

NYÍLÁSZÁRÓK SZIGETELŐANYAGOK:

CEMENT, MÉSZ, ÖMLESZTETT ÁRUK TELJES 
VÁLASZTÉKA, FAANYAG, VASANYAG

AMIT VÁLLALUNK:
tervrajz alapján ingyenes anyagszámítás  •  sávalap ásás, pincetömb kie-
melés  •  konténeres sitt-törmelékszállítás  •  sóder, homok, földszállítás  •  
mixerbeton, betonpumpa leszervezése  •  építőanyag szállítás különböző 

nagyságú darus autókkal  •  faanyag impregnálás  •  festékkeverés  •
gyors, pontos kiszolgálás  •  kártyás fizetés 

Extra nagy
kedvezmények!

Raktárkészlet
kipucoló akció!
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• 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
Nyitva tartás: H.–P. : 8–17h-ig

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

P E D I K Ű R 
Otthonában, kényelmes 
körülmények között 

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

A legszebb Duna-part

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

Masszázsterápia: Ez az egyik leghatásosabb mód-
szer. A masszázs egyszerre több szempontból is jó, 

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

TELJES MASSZÁZS:  3000.-
MÉZES MASSZÁZS:  3500.-

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

• csomagoló anyagok, ajándéktasakok
• minőségi iskola táskák, tornazsákok, tolltartók

 • iroda eszközök • írószerek

M i n d e n ,  a m i  a z  i s ko l á b a  ke l l . . .
Tanszercsomag kapható!

Fénymásolás, iratkötés, laminálás, spirálozás!
Cím: 2132 Göd, Ady E. u. 18/B • Telefonszám: +36 20/998-0062
Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Sz: 8-13 óráig
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JUDIT OPTIKA
Alsógöd, Béke u. 29.                   www.juditoptika.hu
Nyitva tartás:  hétfő: 1200-1730 kedd-péntek: 900-1730

Telefon: 27-345-354  

Az akció időtartama:
2011. június 20-tól
2011. augusztus 31-ig

Üdülési csekket továbbra is elfogadunk!

Minden szemüvegkerethez 
az 1,50 HMC lencsét ajándékba adjuk
A szemüveglencsék raktári tartományban (+6,00 és -6,00 dsph és 2 cyl)
(A szemüveglencse fúrt keretbe nem alkalmas!)

AJÁNDÉK 
SZEMÜVEGLENCSE  AKCIÓ!


