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Két éve vagyok megválasztott képviselő. 
Azóta rengeteg nagyrabecsült szakemberrel 
volt lehetőségem együtt dolgozni, sok 
választóval beszélgettem, akiknek kisebb-
nagyobb problémáira is sikerült megoldást 
találni. Megismertem rengeteg posta- 
ládát, kátyút, feloldódott néhány évtizedes 
rejtély, foglalkozhattam sokakat érintő 
szakpolitikai kérdésekkel. A járványhelyzet, a különleges gazdasági övezet 
létrehozása, a városunktól elrabolt pénzek és a különböző erősségű 
politikai és egyéb viharok ellenére azt érzem, hogy megéri dolgozni. 
Megéri minden nap újra kinyitni a laptopot, felvenni a telefont, biciklire 
vagy vonatra ülni és azt tenni, amiért megválasztottak: megismerni, 
képviselni és szolgálni a választókat.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy könnyű ez a hivatás. Kaptam gyűlölködő 
üzeneteket. Megpróbálták besározni a nevemet és a munkámat. Én is 
követek el hibákat és van, hogy tényleg nehéz meghozni a helyes döntést, 
de mindezek ellenére büszke vagyok arra, hogy bebizonyosodott, lehet 
a politikát becsületesen, lelkiismeretet követve is művelni. Az emberek 
pedig mégiscsak jók: látják az előremutató törekvést, sőt, ők maguk is 
próbálnak tenni környezetükért, építve saját közösségeiket. Ez az, amiért 
megéri dolgozni, és számomra erre volt bizonyíték az elmúlt két év.

Megyünk tovább.

• Közterületi szemetesek elhelyezése ELKEZDŐDÖTT
• Virágosítás, virágszigetek, zöldfelületek karbantartása ELKEZDŐDÖTT
• Alsógödi strand és sétány rehabilitáció (ez egy nagyobb beruházás,
  feltételes, pályázat szükséges hozzá) ELKEZDŐDÖTT
• Feneketlen-tó rehabilitáció (nagyobb beruházás, 2022-ben elkezdődik)
  FOLYAMATBAN A VÍZJOGI ENGEDÉLYEZTETÉSI ELJÁRÁS
• Utcabútorok: Pesti út, strand, tó MEGVALÓSULT

• Jávorka-Petőfi-Alkotmány utcák felújítása,
  közlekedésrendezés PÁLYÁZATOT NYERTÜNK,
  a közlekedésrendezésre elfogadtuk a koncepciót
• Parkolási rend kialakítása (fizetőssé tétele)
  tavasztól őszig a Tó és az Alsógödi strand környékén
  ELKEZDŐDÖTT

• Udvarok rendezése, játszóeszközök fejlesztése, szükséges felújítások
   MEGVALÓSULT

KOnKrét intézKedési KéréseK, aMiKBen történt 
előrelépés, vagy megvalósultaK:

2020. decemberében személyes beszélgetések, és egy online kitölthető 
kérdőív segítségével igyekeztem felmérni a lakosok igényeit a körzet 
fejlesztéseivel kapcsolatban. Sok hasznos ötlet, és sok konkrét kérés érkezett, 
amik alapján összeállítottam a 3. körzet 2021-re vonatkozó koncepcióját. 
Természetesen ez leginkább egy vízió, hiszen sok tényező, köztük 
a legfontosabb, a költségvetés szűk határt szab, de mindig jó látni a kitűzött 
célokat. Én biztosan ezt fogom sorvezetőként használni a következő 
években is.
 
Legfontosabb feladataink: környezetünk általános állapota, tisztasága, 
a zöldfelületek és közterületek ápolása, fejlesztése. „Az emberek jólléte, lelki 
egyensúlya és mentális egészsége nem csak anyagiakban határozható meg. 
Mind rendezettségre, tisztaságra, a világ átlátható működésére vágyunk.” 
(Boros-Filippov: Magyarország 2030) A minket körülvevő környezet kivételes 
adottságokkal rendelkezik. Vigyáznunk kell rá, ápolni, gondozni és fejlesz-
teni. Felelősségünk van abban, hogy mind a külső, mind a belső normák 
betartásával megóvjuk,ne pedig romboljuk a környezetünket.



váltOzOtt a fOrgalMi rend
a feneKetlen-tónál

PályázatOt nyertünK, felúJítJuK 
az alKOtMány utcát!

amikre pedig még várni kell, de szem előtt tartjuk: 
• Berzsenyi utca HIÁNYZIK
• Puskin köz útstabilizálás, aszfalt/murva? HIÁNYZIK
• Polgármesteri hivatal orvosi rendelők előtti terület biztonságossá tétele,
  útstabilizálás. HIÁNYZIK, indikatív árajánlat folyamatban
• Buszmegállók korszerűsítése: Pázmány, Kossuth, Jávorka utcáknál HIÁNYZIK

Az építkezés minden bizonnyal jár majd némi kellemetlenséggel, előre 
is köszönjük türelmüket és megértésüket az itt élőknek, közlekedőknek. 
Hamarosan a fejlesztések eredményét élvezhetjük majd.

A fennmaradó, zsákutca szakaszára egyedi támogatási kérelmet adtunk 
be, nagyjából 43 millió forintra Pest megye Önkormányzatához, hogy egy 
ütemben meg tudjuk építeni az egész utcát.

Az Axis Építésziroda terveit nagy kíváncsisággal vártuk, és az összes szakmai 
és egyéb meghívott bíráló, illetve véleményező elégedett volt a kapott 
anyaggal. A gödiek is ismerhetik az építésziroda korábbi munkásságát, 
ugyanis a Búzaszem Iskola csodálatos épületének tervezése is nekik 
köszönhető. A tervező figyelembe vette az épület történelmét és 
nosztalgikus hangulatát, mivel ezek megőrzése fontos nekünk, gödieknek.
Összességében elégedett vagyok: jó, hogy a Duna-part hangulatához 
illeszkedő, és egy, már a stílusában megismert és megkedvelt épülettel 
fog gazdagodni a város. Hamarosan készülnek az engedélyezési és kiviteli 
tervek is.

Szeptember 14-én két helyszínen is lakossági-szomszédi fórumot tartottunk 
a 3. Körzetben. Az Alkotmány és a Luther Márton utca sarkán találkoztunk, 
hogy átbeszéljük az előttünk álló útfelújítás részleteit. Ezt követően pedig az 
alsógödi csónakháznál válaszoltak a szakemberek a szomszédok felmerülő 
kérdéseire az építkezéssel kapcsolatban.

Hosszú évek óta szúrta a szememet a Feneketlen-tó melletti trafóház 
állapota. Nem egyedi eset, hogy egy fehérre mázolt épületet graffitik és 
random firkák borítanak, de iszonyatosan tájidegen, és a karbantartás egy 
szélmalomharc is a “művészekkel” szemben. Sok ötletem volt a változtatásra, 
de az igazi inspirációt a szegedi csodálatos trafóházak ötlete adta, amelyet 
Mihálik Edvin momentumos képviselőtársamon keresztül ismertem meg. 
Meg kell említenem, hogy az ELMŰ, a trafóház tulajdonosa mindenben 
együttműködő volt, támogatta a projektet, és ígéretet tett, hogy segít 
megőrizni a kész alkotást. A vállalkozó minden ötletemet tökéletesen 
megvalósította, a költségekre pedig a körzetes fejlesztési keretem adott 
fedezetet.

Ezentúl a Bartók Béla utca teljes szakaszán tilos várakozni, 
parkolni. A parkoló továbbra is használható, ezt ezentúl 
külön közlekedési tábla jelzi majd.
A rét bejáratához új sorompó készült a TESZ munkatár- 
sainak jóvoltából, így ezentúl - ahogy a helyi rendeletünk 
is tiltja - nem fognak tudni a zöldfelületeken autók 
parkolni.
Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a parkolási-közlekedési 
problémákat nem oldja meg maradéktalanul, és 
várhatóan máshol is kialakulhatnak gócpontok- ezeket 
kezelni fogjuk. Ám a helyzet tarthatatlan volt a környéken, 
veszélyes gyalogos-kerékpáros-autós találkozásokat 
generált, és sokszor megnehezítette a közlekedést. Most 
egy hosszú évek óta fennálló problémához kezdtünk el 
hozzányúlni, több szakember véleményének mérlege-
lésével ezek az intézkedések az első és halaszthatatlan 
lépések egy hosszabb folyamatban.
Bízom benne, hogy a helyzet javulni fog, de kérem, 
nyugodtan jelezzék, ha új, nem kedvező fejleményt tapasztalnak!

A Pesti út és a Luther Márton utca közötti szakasz nagy 
forgalomnak van kitéve, az iskolai időszakban jelentős 
autós terhelés és buszos közlekedés is jellemző. Egy-egy 
jelentősebb csapadék is komoly gondokat szokott okozni a 
szakaszon. Most megnyertünk egy pályázatot és így:
   205 méter út és 90 méter járda, valamint rendes
   buszmegálló épülhet.
    34 668 806 Ft már meg is érkezett a város számlájára.
  18 667 818 Ft önerőt kell hozzátennünk a projekthez 
előre láthatólag, ami természetesen az építőipari árak 
ingadozásával változhat.

elKészült  az alsÓgödi 
csÓnaKHáz vázlatterve!

a feneKetlen-tó melletti trafóház



Remélem, hogy sokáig szép lesz, örömet okoz az arra járóknak, és a művészeti 
érték távol tartja a vandálokat is. A festés alatti megrongálódást kijavítottuk, 
és megtettük a szükséges lépéseket, hogy ne ismétlődjön meg. Köszönöm 
minden közreműködő munkáját!

Bízom benne, hogy hamarosan folytatódhat a sorozat, már ki is szemeltem 
a következő helyszínt.. 
Te hol látnál még hasonló alkotást?

A képviselőtestület ősszel elfogadta a kerékpáros fejlesztési koncepciót, ami 
során arra törekedtek a szakemberek, hogy átláthatóbb, biztonságosabb 
és békésebb kerékpáros közlekedést tudjunk létrehozni a városban az 
Eurovelo 6 mentén, valamint a környező utcánkban. Ez az alsógödi szakaszt 
több ponton is érinti: lakó-pihenő övezetek kijelölése, nyitott kerékpárút 
kijelölése, útvonalmódosulás. Ezekről jövőre részletesen is beszámolok, 
amikor megkezdődik a forgalomrendezés.

Reméljük, idén jelenléti oktatás lesz, nem jön egy újabb karantén-időszak és 
egészségesen-védetten vészeli át mindenki az évet. Jó egészséget kívánok 
mindenkinek!

 A gyerekeknek azt kívánom, hogy kreatívak, önállóak és egyéniségek, 
végsősoron még egy kicsit gyerekek maradhassanak, hiába lépnek be az 
iskola kapuján. Az elvárások azt értékeljék, amit tudnak, amiben külön-
legesek, és ne a hiányosságaik legyenek célkeresztben. Ne kelljen szorongva 
iskolába menni egy diáknak se, a tanulás élvezetes legyen!
 A pedagógusoknak sok erőt és kitartást kívánok! A tanárhiány okozta 
leterheltség és kevés fizetés tengelyén túl legyen örömük a gyerekekben, a 
fenntartók pedig hagyják a pedagógusokat szabadon tanítani!
Köszönjük, hogy sokszor erejükön felül gondoskodnak, és nyitnak ajtót 
a világra a gyermekeinknek!

És végül, de nem utolsó sorban a szülőknek is nyugodt, stresszmentes 
tanévet, és sok, a gyerekekkel együtt töltött szabadidőt kívánok! 
Nagyon megterhelő lehet anyagilag egy tanévkezdés, az extra könyvek, 
írószerek, eszközök, kirándulások, tornaruha, kinőtt ruha és cipő, iskolai ebéd, 
iskolatáska, tisztasági csomag bizony komoly tételek, amikből iskolánként, 
adott esetben osztályonként is változó az igény. A családi pótlék mindezekre 
édeskevés, hiába érkezik ilyenkor kicsit hamarabb is, nem beszélve az eleve 
nehezebb anyagi körülmények között élő családokról. Ezért állítjuk: legalább 
a családi pótlék duplájára lenne szükség.

 A tudás az egyik legnagyobb érték, amit megszerezhetnek a gyerekek, 
ebben pedig minden támogatást meg kell adni nekik, a szüleiknek, és az 
őket körülvevő pedagógusoknak. Elérhető tudást minden gyermeknek!

20 fotót látunk. Csinosan felöltözött, kisminkelt, mosolygó nőket. Nőket, akik 
sokszor saját magukat sem találják a hétköznapokban, hiszen a játszótérre 
mackónadrág, a bevásárláshoz “anyakonty” a dress code. Ám ők még ennél 
is többek: különleges igényű, nem tipikusan fejlődő gyermekeket nevelő 
édesanyák, akik egy számukra létrehozott program kapcsán eltölthettek 
néhány órát csak magukra, a történetükre, az életükre koncentrálva, most 
pedig mindezt bemutatják nekünk is.

Találkoztam a Magyar Kerékpárosklub Észak-Pest területi vezetőivel, 
szakembereivel.
Nagyon hasznos beszélgetésnek éreztem, sok dologban kaptam 
tájékoztatást és ötletet a jövőre nézve akár Göd közigazgatási területén 
belüli, vagy kívüli helyszínekről legyen szó. Egyetértettünk abban, hogy a 
21. században elsődleges szempontok között kell szerepeljen a fenntartható 
közlekedés, ezen belül is a kerékpározás lehetőségének biztonságos 
megteremtése. Az egészségünk, és a környezetünk védelmében is érdemes 
ezt a közlekedési formát választani, pláne amikor nem nagy távolságok 
megtételéről van szó.
Beszéltünk többek között az alábbi témákról:
       Hogyan lehetne több embert ösztönözni a kerékpárhasználatra?
       Milyen kerékpárutakat érdemes átalakítani, kialakítani?
        A szabadidős kerékpáros utak mellett a célforgalomra optimalizált utat is 
biztosítani kell. Az Eurovelo 6 útvonala milyen irányban fejleszthető?
   A főutak mentén fontos lenne kerékpárutak kijelölése, vagy nyitott 
kerékpársáv bevezetése, ez a Pesti út és az Ady-Duna utak mentén is fontos 
kérdés lehet.
   A jövőbeli útfelújítások már csak kerékpársáv lehetőségével készül- 
hessenek.
   A gödi egyirányú utcákat meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint 
megnyitni a kétirányú kerékpáros forgalom előtt.
  Milyen kerékpár tárolási lehetőség biztosítása lenne megfelelő 
városszerte, hogy csökkenjen a kerékpárlopások száma?
    Az iskolába, óvodába járást hogyan tudnánk megkönnyíteni a kerék-
párosoknak, és ezzel hogyan javulna a forgalom helyzete a reggeli 
tumultusban?

A konklúziók levonása után megegyeztünk, hogy kapcsolatban maradunk, 
és közösen igyekszünk segíteni a gödieket a zöld életmódban és a kerék-
párhasználatban.

KeréKPárral gödön

szePteMBerBen úJaBB tanév 
Kezdődött. Íme az én jóKÍvánságaim:

nő az anya mögött



“Sajnos Magyarországon az akadálymentesítés is gyerekcipőben jár, de 
az emberek szociális érzékenysége is! Ez egy búra alá helyezi ezeket az 
édesanyákat, és egy csomó mindentől meg vannak fosztva ezáltal. 
Ráadásul a legtöbb ember csak addig gondol bele egy ilyen helyzetbe, hogy 
»fú, de rossz neki«, és nem gondol arra, hogy még egy sérült gyereket 
nevelő anyának sem ennyi az élete, hanem van benne egy csomó jó dolog is. 
Ezt próbáltuk most megmutatni.”

A csodálatos kiállítás a Millenáris után Gödre érkezett augusztusban, 
és 2 hétig volt látogatható.

A kiállítás kezdeményezői: Kerekesné Vincze Judit, az Első Lépések Fejlesztő 
Központ konduktora, és Marosi-Pózmány Andrea, a VIDd Többre Alapítvány 
alapítója. A fotókat Csillag Zsuzsanna fotóművész készítette.

Természetesen minden eltávolított példányt pótolunk, így vigasztal, 
hogy a fák a növekedési ciklusuk folyamán kötik meg a legtöbb szén- 
dioxidot. Egy fiatal, fejlődő fa klímavédelmi szempontból sokkal hasznosabb 
is lehet, mint egy beteg, öreg példány.
 
Szóval a jövőben is a következő protokollt fogjuk követni: a balesetveszélyes- 
nek ítélt fákat ki kell vágni, és pótolni kell őket legalább olyan számban 
őshonos példányokkal, amennyi kivágásra került. Az egészséges fák 
kivágását kerülni kell, és amennyiben lehetséges a balesetveszély elhárítása 
a fa kivágása nélkül, akkor azt kell preferálni. Számos gyorsan növekvő, 
őshonos fafajunk van, melyek pár év alatt ugyanolyan árnyékot tudnak majd 
adni, mint egy öregebb, kivágásra ítélt példány, így az új fa pár év elteltével 
a klímaadaptív szerepét is el tudja látni.
 
Ezen elvek vonatkoznak a lakossági, magántelkeken belüli favágásokra is. 
2021. március 15-től új önkormányzati rendelet van érvényben, miszerint 
minden legalább 40 cm törzsátmérőjű (lombos és örökzöld) díszfa,mandula-, 
szelídgesztenye- és diófa kivágását engedélyeztetni kell a Hatósági 
Osztállyal. A tavalyi vihar óta megszaporodott a kérvények száma, és elő-
fordul, hogy egészséges(nek tűnő) fát is szeretne valaki kivágatni, ebben az 
esetben a hivatal munkatársai vagy elutasítják a kérvényt, vagy favizsgálati 
hiánypótlást kérnek be, és csak a valóban sérült/holt, és balesetveszélyes 
fák kivágására fognak engedélyt adni. A lakosságra is vonatkozik a fapótlásra 
vonatkozó szabály. Ugyan ezek a szabályok a saját telkünkön belül 
korlátoznak, Göd zöldfelületének hatalmas részét a kertekben növő fák 
adják, így ezek megóvása nélkül városunk legnagyobb értékét veszíthetnénk 
el. Ezek a szabályok mindannyiunk közös érdekei, a fák védelme hosszú távú 
befektetés, ezért nem érdemes kényelmi szempontokat a klímavédelem 
elé helyezni.

Alsógödön, a Vasvári utcában, az Idősek Klubja 
udvarán áll Göd talán legidősebb fája, egy hatalmas 
ezüstjuhar.
Idén ősszel favizsgáló szakmérnöki javaslat alapján 
végeztettük el az ápolási munkálatokat: metszést, 
sebápolást és a lombkorona statikai megerősítését 
speciális hevederekkel. A fa súlypontja mintegy 
3 méterrel tolódott el a tengelytől, de könnyítő 
metszéssel ezt is orvosolták.
Rengeteg fát veszítettünk el a 2020 augusztusi 
viharban, és öregedés, betegség vagy veszélyesség 
miatt továbbiakat kellett kivágni intézményi 
és közterületeken. Ezeket folyamatosan pótoljuk, 
de nagyon fontos, hogy megőrizzük azokat az idős, 
értékes fákat, amelyek gondoskodás nélkül ugyanerre a sorsra juthatnának. 
A mintegy 400 000 forintos ráfordításnak köszönhetően ez a 23 m 
koronaátmérőjű példány még hosszú ideig díszítheti az Idősek Klubjának 
udvarát, nyújthat árnyat, fészkelőhelyet, okozhat örömet gödi embereknek 
és állatoknak egyaránt.

Körzeti képviselőként két fajta megkeresés érkezik a fákkal kapcsolatban:
1. Vágjuk ki (engedjük kivágni), mert ha jön egy újabb szupercella, veszélyez-
teti az emberek biztonságát.
2. Ne vágjuk ki (ne engedjük kivágni), mert a zöld környezet mindannyiunk, 
és a Föld közös érdeke.

Én mindkét állásponttal együtt tudok érezni, és alapvető megállapításunk, 
hogy az emberi élet biztonságának kell prioritást élveznie. Sokszor azonban 
az az eset áll fent, hogy a fák hamarabb voltak ott, és bizony az ember 
építkezik olyan helyre, ahol a fák vannak “otthon”.

Egy konkrét ügy mentén nézzük végig ezt a kérdést.

A fakivágások kapcsán szerintem az elsődleges szempont a biztonság 
kérdésköre, hiszen minden esetben a legfontosabb, hogy elkerüljük 
a személyi és vagyoni károkat, melyeket a balesetveszélyes fák okozhatnak, 
még akkor is, ha ez sokszor fájdalmas döntést jelent. 

A Feneketlen-tó partján álló kanadai nyárfák 
az invazív fajok közé tartoznak, ám csodaszép, 
a táj jellegéhez komoly értéket adó látványt 
nyújtanak. Néhány éve a rézsű kialakításakor 
azonban a gyökerek egy részét átvágva készült 
a tereprendezés, így egyik-másik fa dőlésnek 
indult. A tavalyi vihar némelyiket kicsavarta, 
kettő a tó felé dől, egy pedig a Bartók Béla utca 
irányába. Giczy Zsuzsannával, Göd főkertészével 
és a szerződtetett favágóval ellenőriztük a fákat, 
és mindketten amellett tették le a voksukat, hogy az út, és így a közlekedők 
fölé nyúló veszélyes ágakat, illetve a közvetlenül az út felé dőlő egy fát el 
kell távolítani. Ugyanakkor a természethez hozzátartozik a fák kidőlése is, 
így az emberéletre és anyagiakra veszélyt nem jelentő, a tó felé hajló fák 
kivágására semmiképpen nem tudnánk áldásunkat adni.

vágni vagy neM vágni,
ez itt a Kérdés.

MegérdeMli a gOndOsKOdást



aPrÓságOK a Kulturált Környezetért

3. száMú Körzet  feJlesztési Keret 
előzetes elszámOlás:

arany lászló sétány fejlesztések

2021-ben két csodás új hidat kapott az Arany László sétány Huzella-kert 
alatti szakasza. A Jávorka utcai lejárónál a vízátfolyások megszüntetésére 
pályázatot nyertünk, ennek keretében a munka november végén elkezdődött. 
A korábbi években problémát okozott, hogy télen teljesen lefagytak 
a vízfolyások, így nem lehetett a Révhez biztonságosan lejutni. A sétányon 
a lépcsők helyett egy rámpa kerül elhelyezésre, a jövőben ez alatt vezetik át 
a vízátfolyásokat, ezáltal a sétány akadálymentesítése is fejlődik, könnyeb- 
ben bejárható lesz az idős, nehezen közlekedő, babakocsis lakosok számára. 

Betlehemi jászol a Kossuth téren

A József Attila Művelődési Ház és a Településellátó Szervezet csodálatos 
munkájának köszönhetően a Kossuth téren november végén felállították 
a betlehemi jászolt, a szokásos karácsonyfa mellett ezt is megcsodálhatják 
az arra járó gyerekek és felnőttek.

göd naptár 2022.

2019 óta harmadik alkalommal készül el a csodálatos gödi fotósok képeiből 
álló Göd Naptár. Igazi közösségi összefogás eredménye: a Gödi jó arcok 
facebook csoportban minden hónapban adott tematika szerint lehet 
képeket küldeni, és a legtöbbet kedvelt fotó lesz a csoport borítóképe egy 
hónapig. Az így összeálló 12 kép adja a naptár 12 hónapjának illusztrációját.

szedd össze magad!

A mellékelt képen látható táblákból a 
körzetben 25 darab kerül elhelyezésre, 
amivel a célunk, hogy csökkentsük 
a feleslegesen szétdobált szemetet 
és formáljuk a lakosság szemléletét. 
Hol látna szívesen ilyen táblát? Írja meg 
nekem!

zöldkommandó

A körzetben két helyen is készült virágos sziget az önkéntesek által 
“örökbefogadott” területeken. A Városháza előtti buszmegállót a Gödi 
Összefogás frakció, míg a Feneketlen-tó melletti területen kialakított 
virágágyást a Gödi Rotary klub szépítette meg. 

Könyvállomás

Régóta szerettünk volna egy közösségi könyvál-
lomást létrehozni, és most végre megvalósulhatott 
a Felsőgödi vasútállomásnál a Momentum Göd helyi 
szervezetének  jóvoltából.
80 könyv és 2 társasjáték került ki indulásnak, 
és mindenkit bátorítanék, hogy használja az állomást, 
hozzátok-vigyétek a könyveket, olvassunk sokat!

augusztus 20. tűzjáték a széchenyi ödön
parkban

Hatalmas élmény volt augusztus 20-án a gödi 
tűzjáték! Örülök neki, hogy egyszerre sikerült odafi-
gyelni a környezetünkre, és különleges, méltó módon 
ünnepelni Magyarországot. 
A fenntartható, zöld gondolkodás jegyében Göd idén 
sem tartott hagyományos tűzijátékot. Ez ugyan 
kétségtelenül szép, de káros a környezetre, veszélyes 
az állatokra, és mint egy néhány éves példa bizonyítja, akár az emberekre is. 
Idén kipróbáltuk a tűzszínházi előadást, és igazán bámulatos műsort 
láthattunk Alsógödön és Felsőgödön is.

2021. 07.23. Forgalomtechnikai tábla - 
Feneketlen-tó

13.970

2021. 08.19. 8 darab pad + 4 darab 
kerékpártámasz

777.748

2021. 08. 27. Szedd össze magad! 
27 fémtábla

35.350

2021. 10. Trafóház festés 218.000

2021. 12. Tájékoztató kiadvány 105.500

2021. 12. Virágos városunk díjak 100.000

2021. 12. Kerékpártámasz 58.400

Összesen 1.500.000/1.308.968 Ft



Forduljanak hozzám bármikor bizalommal, ha a körzetet érintő 
kérdésük vagy kérésük adódna:

Email: vajdaviktoria@god.hu
Telefon: +36704242004

Facebook: facebook/VajdaViktoriaMomentum


