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Pluszfeladat 
a közoktatásban
A Pest Megyei Kormányhivatal határozata 
alapján szeptember elsejétől öt csörögi gyer-
mek Gödön jár általános iskolába. A két tele-
pülés között nehézkes a közlekedés, a gyere-
keket külön autó hozza sofőrrel, nevelővel, 
melyet a csörögi önkormányzat fi nanszíroz. 
Csörögön egyébként kétszáz iskoláskorú el-
helyezése megoldatlan, őket mintegy két 
tucat környékbeli iskolába osztották szét. 
A gödi képviselő-testület szeptember 15-ei 
rendkívüli ülésén a kialakult helyzet megol-
dásával is foglalkozott.

G. K.: Milyen terheket ró a városra a kapott 
feladat?
Dr. Pintér György: A csörögi gyerekek ellátása 
nyilván pénzügyi gondot is jelent, de prob-
lémásabb, hogy érkezésükkel tovább nőtt 
az osztályok amúgy is igen magas létszáma. 
Ez sajnos az oktatás minőségének rovására 
is mehet, különösen, ha a következő évek-
ben még több gyerek lenne máshonnan 
ideirányítva.

G. K.: Csörög mellett Sződdel is közoktatási 
megállapodást készített elő a gödi önkor-
mányzat. Éves szinten milyen kiadást jelent 
a városnak a neveleki gyerekek iskoláztatása?
P. Gy.: Az utóbbi tíz évben az egyre inkább be-
népesülő Nevelekben élők – bár Sződre adóz-
nak – Gödhöz tartozóként élnek: ide járatják 
a gyerekeiket óvodába és iskolába, ide jönnek 
a postára, itt vásárolnak és itt szállnak vonatra. 
Ezért is van az, hogy már kétszer is népszava-
záson nyilvánították ki, hogy közigazgatásilag 
is Gödhöz szeretnének tartozni. A neveleki 
gyerekek ellátására Göd a saját bevételeiből 
– számításaink szerint – évente 25–30 millió 
forintot fordít. Erről az összegről kellene meg-
egyezni a sződi önkormányzattal.

Testületi ülések szeptember hónapban
Rendkívüli ülés – szeptember 14.
Módosult a lakásfenntartási támogatások rendszere. A rászorulók nor-
matív állami, illetve önkormányzati támogatást igényelhetnek. A té-
mával foglalkozó részletes írásunkat megtalálják lapunk 7. oldalán.
Alig zárult le a Kastély Központi Óvoda új egységének létrehozásáról 
szóló beruházás, máris a további bővítés lehetőségeit keresi az önkor-
mányzat. A most megjelent KMOP-4.6.1-11 „Nevelési intézmények fej-
lesztése” pályázat jelenlegi szövegezése még nem teszi egyértelművé, 
hogy a Fácán Óvodaegység melletti önkormányzati területen milyen 
formában lehetne egy újabb, 100 férőhelyes intézmény megépítésére 
pályázni, a testület tagjai ezért a végleges kiírás megjelenésére várnak. 
Első körben a terveztetésre lehet benyújtani a pályázatokat, a projekt 
fi nanszírozása a kiírás szerint nagyon kedvező, 90%-os mértékű.

Munkaterv szerinti ülés – szeptember 21.
A képviselő-testület szeptember 21-ei ülésén dr. Szinay József cím-
zetes főjegyző arról adott tájékoztatást, hogy a városnak nincs 2011. 
I. félévéről behajthatatlan követelése.
Sipos Richárd javaslatára a termálvizű strandot jelző további táblák 
kihelyezéséről döntött a testület.
Kiírásra került a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény igazgatói álláshelyére szóló pályázat.
Határozat született a Kincsem Óvoda meghibásodott fűtésrendsze-
rének szükséges javításáról.
Összesen 86 méternyi járda megépítését szavazta meg a testület, 
Felsőgödön a Kisfaludy utcai rendelők közötti területen, illetve Alsó-
gödön a Béke útnak a Pesti utat az alsógödi vasútállomással össze-
kötő szakaszán.
Módosítva az eddigi gyakorlaton, a magánóvodákkal a 2011/12-es ne-
velési évre kötendő megállapodás keretében egységes, 15 000 Ft/hó 
támogatást nyújt az önkormányzat a saját óvodáiba férőhely miatt 
fel nem vett gyerekek után, az összeg megegyezik az önkormányza-
ti intézmények állami normatíváját kiegészítővel.
Visszahívták a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 
egyik külsős tagját, Nemes Krisztiánt (Jobbik). Az ötfős bizottság létszá-
mát hétre emelték, három új tagot jelölve. Külsős tag lett dr. Megyeri 
Csaba (Jobbik), és Rakaczki István (Városvédők Egyesülete). Mivel 
az önkormányzati törvény szerint a képviselő tagoknak kell többség-

Az Alaptörvény Asztala
Szeptember 1-jétől a gödi Városháza dísz-
termében is megtalálható az Alaptörvény 
Asztala. A 2012. január elsejével életbe lépő 
új Alaptörvényt 2011. április 18-án fogadta 
el az Országgyűlés, és április 25-én, húsvét 
hétfőn írta alá Schmidt Pál köztársasági el-
nök. Az önkormányzatoknál elhelyezett asz-
taloknál lehetőség nyílik beleolvasni az új 
alaptörvénybe, sőt a magyar állam bárkinek 
ingyenes példányt biztosít az új alaptörvény-
ből, aki igényt tart rá. A saját példányokat 
egy egyszerű adatlap kitöltésével lehet kérni. 
Szeptember közepéig városunkban mintegy 
kéttucatnyian éltek a lehetőséggel. – Főnök, most értük el Gödöt, továbbmegyünk?

Itt van az ősz…
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Tisztelt adófi zető gödi polgárok 
és vállalkozók!
Tekintettel arra, hogy az építmény-, telek- és gépjárműadó, valamint 
az iparűzési adóelőlegek második félévre esedékes összegének be-
fi zetési határideje 2011. szeptember 15-én lejárt, az alábbiakról sze-
retném tájékoztatni Önöket.
Először is, köszönetet mondunk az önkormányzat nevében mindazon 
adófi zetőinknek, akik határidőre hiánytalanul befi zették az őket ter-
helő önkormányzati adókat. Sajnos azonban a jogszerűen megállapí-
tott és a város költségvetésébe ez évre betervezett adóbevételek egy 
jelentős részével még mindig nem számolhatunk. Így az építmény- és 
telekadó tekintetében adónemenként mintegy 15–15 millió, gépjár-
műadóból még több mint 40 millió, az iparűzési adó esetében pedig 
több mint 10 millió forint nem érkezett be határidőre.
Ezért a város nevében és a saját érdekükben ismételten kérjük azon 
polgárainkat, akik esedékes adófi zetési kötelezettségüknek még 
mindig nem tettek eleget, hogy adótartozásukat haladéktalanul és 
hiánytalanul szíveskedjenek rendezni! Ennek elmaradása esetén szá-
molniuk kell azzal, hogy a tartozásaik beszedése céljából – szükség 
esetén bírósági végrehajtó bevonásával – behajtási eljárás indulhat, 
amelynek többletköltsége szintén a hátralékos adózót terheli. 
Együttműködésüket ezúton is előre köszönjük!

Jakab Gábor
adóosztály-vezető

Kezdődik a népszámlálás
A 2011. október 1-től október 31-ig tartó népszámlálás tulajdonkép-
pen már szeptember 27-én, kedden megkezdődik, hiszen a nép-
számlálást megelőzi egy számlálóbiztosi látogatás, amikor a számlá-
lóbiztos leellenőrzi körzetének címeit, és a postaládákban elhelyezi 
a népszámlálási tájékoztatót, valamint az egységcsomagokat. Ezt kö-
vetően indul a népszámlálás tényleges folyamata.
A népszámlálási adatszolgáltatást törvény írja elő, ez tehát mindenki 
számára kötelező!
Háromfajta módon lehet eleget tenni a népszámlálásnak: elektroni-
kus úton, önkitöltéssel és a hagyományos úton, számlálóbiztosi ki-
kérdezéssel. A választott kitöltési módról a számlálóbiztost értesíteni 
szükséges, a népszámlálási tájékoztatóban foglaltak szerint. 2011. ok-
tóber 31-ét követően november 8-ig történik majd a pótösszeírás. 
Kérem, segítsék a számlálóbiztosok munkáját, és ez által a népszám-
lálás sikeres lebonyolítását.

Dr. Szinay József 
címzetes főjegyző

Közútmenti reklámtáblák 
felülvizsgálata várható
A szeptember 21-ei képviselő-testületi ülé-
sen döntés született a közút mellett elhelye-
zett reklámtáblák felülvizsgálatáról. Az Ön-
kormányzat és a Magyar Közút Nonprofi t 
Zrt. együtt ellenőrzik majd a szóban forgó 
reklámhordozókat, és döntenek arról, mely 
reklámtáblákat kell a közutak széléről eltá-
volítani. Az ellenőrzés során megvizsgálják, 
rendelkezik-e a tábla tulajdonosa a kihelye-
zéshez szabályos engedéllyel, illetve hogy 
a reklámfelület nem vonja-e el az autósok 
fi gyelmét a közlekedési táblákról és a forga-
lomról. Az illegálisan kihelyezett, illetőleg 
a közlekedés biztonságát veszélyeztető táb-
lák eltávolításáról az Önkormányzat saját ha-
táskörében gondoskodik.

Helyzetjelentés a Pólus 
Hotelről
A felszámolás alatt álló Pólus Palace Thermal 
Golf Club Hotel kerítése szakadozott, az el-
gazosodott részeken ma embermagasan áll 
a gyom, és félő, hogy allergiát kiváltó növények 
is tanyát vertek közte. A Göd felé több mint két 
esztendeje tartozást mutató, fi zetésképtelen 
cég csődeljárása felszámolási eljárásba fordult 
át – tudtuk meg dr. Garabon Sándortól, az ön-
kormányzat jogtanácsosától. Követeléseinek 
egy részét a város bíróság elé vitte, tehát peres 
eljárás is folyik a fi zetési határidők lejárta óta. 
Bonyolítja a helyzetet, hogy bérelt ingatlanok, 
köztük természetvédelmi területek kezelése is 
az adós birtokában vannak – ezeket az önkor-
mányzat a felszámolási eljárástól függetlenül 
igyekszik visszaszerezni. 

Rongálás, már megint
A Piarista Szakiskola diákjai és mesterei busz-
várókat készítettek és telepítettek a város több 
pontján. Közvagyon ez, a mi adóforintjainkból. 
Értünk van, mindannyiunknak óvnunk kellene. 
Legutóbb a Jácint utcai megállónál lévő fa-
épületet rongálta meg valaki. Miért? 

ben lenniük, felkérték Hlavács Juditot, (LMP) aki tagja a Közművelő-
dési, Oktatási és Sport Bizottságnak is. A két stratégiai szakbizottság 
létszáma így azonos lett, és mindkettőre igaz, hogy a képviselő-testü-
letbe bejutott szervezetek képviseltetik magukat bennük.
Téma volt még a közutak melletti reklámtáblák eltávolításáról szó-
ló tájékoztatás, a parlagfű-mentesítés kérdése belterületen, illetve 
a TOPhÁZ Speciális Otthon számára megszavazott támogatás – 
ezekkel a témákkal külön cikkekben foglalkozunk.

Göd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves 
családját a 2011. október 22-én, 17 órai kezdettel a József Attila 
Művelődési Házban, az 1956. október 23-án kitört forradalom 
emlékére tartandó városi ünnepségre.
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Gödön elhunytak
Dr. Karánsebesy Miklósné
sz.: Kellényi Judit Mária, 89 éves

Móricz Aranka
sz.: Tóth Aranka, 84 éves

Zábrádi Istvánné
sz.: Acskádi Mária, 81 éves

Simon Juliana
sz.: Kiss Juliana, 88 éves

Országh István, 80 éves

Patai Lajosné
sz.: Böröczi Margit, 72 éves

Köszönet mindazon kedves rokonoknak, barátok-
nak, akik eljöttek Duhony János szeretett halottunk 
búcsúztatójára, és osztoztak fájdalmunkban.

Duhony Jánosné és családja

Augusztus hónapban
Gödön házasságot kötöttek
Lajos Krisztián és Szemenyei Ramóna Izabella
Faragó Norbert és Vogel Petra
Novákovics Milán és Grósz Éva Csilla
Toldi Pál és Juhász Judit Zsuzsanna
Tamási Richárd László és Kopasz Beáta
Hindy Árpád és Ónodi Helga
Kovács László és Tóth Erika
Ondrisek László és Seres Emőke
Boga Áron Zsombor és Dr. Dér Viktória

Új lelkipásztor a katolikus plébánián

R
ég nem volt már Gödön káplán, 
most pedig egy tetterős, mo-
solygós, magából kiegyensú-

lyozottságot és elégedettséget 
sugárzó, fi atal papot kapott a tele-
pülés katolikus közössége. A káp-
lán úr az iskolai hitoktatásból, 
a hétköznapi és ünnepi misézés-
ből, a szentségek kiszolgáltatásá-
ból is kiveszi a részét, nagy segít-
séget nyújtva ezzel Marton Zsolt 

plébános-esperes atyának a három egyházközség ellátásában. A hívek 
pedig – kicsik és nagyok – élvezik ennek gyümölcseit, például vasárnap 
délelőtt fél tizenegykor a beiktatott új, családos, diák és ifj úsági misét 
Alsógödön, amelyet az atyák felváltva látnak el.

A papi hivatás választása ma nem túl gyakori. Többen csak idősebb 
fejjel hozzák meg a végleges döntést. András atya útja egyenes volt 
ebből a szempontból?
– Hétesztendős lehettem, amikor egy Szent Ferenc-szobor néze-
getése kapcsán, a tápiószecsői templomban azt éreztem, milyen 
boldog az a „bácsi”, és én, ha felnőtt leszek, valami hasonló élet-
utat szeretnék választani. Később, tizenhárom évesen meséltem 
egy tanáromnak arról, hogy szívesen lennék pap, de a középiskolás 
években eltávolodtam a terveimtől. Aztán az érettségi környékén 
újra felvillant bennem a szerzetesi élet lehetősége, de nem voltak 
reálisak az elképzeléseim. Így először az egészségügybe kerültem, 
felnőtt szakápolóként többek között pszichiátrián, sürgősségi osz-
tályon, szülészet-nőgyógyászaton voltam gyakorlaton, s az ott átélt 
tapasztalatok segítettek papi hivatásom kikristályosodásában. A be-
tegség, halál, születés, élet láttán az ember kénytelen őszinte lenni 
magához, és már nem beszél félre.

Ott született meg a döntés, a betegágyak mellett?
– Külső hatásra az ember nem választja ezt az életpályát. A külső té-
nyezők csupán megerősíthetik azt a hívást, amelyet a bensőnkben 
érzünk, amelyre vágyunk, és amelytől félünk is egyszerre. Eseten-
ként haragszunk érte, szóval megküzdünk az elhívatottságért vala-
mennyien, akár a családra vágyók a szerelemben. Végül 2004-ben 
jelentkeztem Beer Miklós püspök atyánál, megkezdve a hét szemi-
náriumi évet, ami a júniusi papszenteléssel zárult le. 

Mit érez most a legnagyobb feladatának?
– Megtalálni az egyensúlyt: egyfelől aktívan építeni Isten országát, 
másfelől elegendő időt szakítani arra, hogy az imádságban Jézussal 
szeretetkapcsolatban maradjak. Rengeteg meghívást, szeretetet ka-
pok a testvérektől. Itt, Gödön nagyon jól működő, élő közösségek 
vannak. Meg kell tanulnom nemet is mondani, bár ez egyelőre ne-
hezen megy. A gyönyörű természeti környezet sok kikapcsolódásra, 
sportolásra kínál lehetőséget, akár hittanosaim vagy paptestvéreim 
társaságában, és erre a feltöltődésre szükségünk is van.

V. Pálfai Kinga

Kötelező diakónusi gyakorlatát Gödön töltötte 2010-ben Balázs 
András, akit idén, június 18-án szenteltek pappá. Augusztus el-
sejével egy időre „visszakapták” őt a gödiek: Balázs Andrást egy 
esztendőre alsó- és felsőgödi káplánná nevezte ki Beer Miklós 
püspök atya.

Támogatás a TOPhÁZ-nak
A Pest Megyei Önkormányzat által fenn-
tartott, Göd-Újtelepen működő TOPhÁZ 
Speciális Otthonban a megyei fi nanszírozás 
zavarai miatt átmeneti problémák alakultak 
ki a speciális étkeztetési igényű (liszt- vagy 
tojásérzékeny) gyermekek és felnőttek ellá-
tásában. A Göd Városi Önkormányzat szoli-
daritásból segítséget kívánt nyújtani az intéz-
ménynek. A képviselő-testület szeptember 
21-ei ülésén egyhangúlag jóváhagyta a Köz-
művelődési, Oktatási és Sport Bizottság, va-
lamint a Szociális Bizottság döntését, hogy-
saját keretéből 500 000 Ft támogatást nyújt 
az otthon lakóinak. Az egyszeri, rendkívüli 
támogatást az Önkormányzat a Teljes Életért 
Alapítvány számlájára utalja át. A felajánlott 
támogatást az intézmény csak a gondozottak 
étkeztetésére használhatja fel.

Újra lobog a zászló
A 4. számú választókörzet képviselője, 
Csányi József megkeresésére a Településel-
látó Szervezet gondoskodott a Várdombon 
korábban kitört zászlótartó rúd és az eltűnt 
nemzeti lobogó pótlásáról. 
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Az állami támogatásként folyósítható 
lakástámogatásról
A módosított törvény értelmében bővül 
az ellátásra jogosultak köre, s a koráb-
biaknál többen juthatnak hozzá a lak-
hatás költségeit enyhítő támogatáshoz.
A támogatásra való jogosultságot eddig 
az egy főre jutó havi jövedelem alapján 
állapították meg, amelyet az összes havi 
jövedelem és a háztartásban élők szá-
mának hányadosaként számítottak ki. 
A jövedelemszámítás alapjaként most 
egy új fogalmat vezettek be, az „egy fo-
gyasztási egységre jutó jövedelem” fo-
galmát, amely reálisabb képet ad a ház-
tartásonkénti anyagi helyzetről.
Lakásfenntartási támogatásra az új 
rendszer szerint az a személy jogosult, 
akinek a háztartásában az egy fogyasz-
tási egységre jutó havi jövedelem nem 
magasabb, mint 71 250 forint, vagy-
is az öregségi nyugdíjminimum 250 

százaléka (az eddigi 150 százalékkal 
szemben). 
A jogosultság további feltétele, hogy 
a háztartásban élők egyikének se legyen 
vagyona. A vagyon mértékének meg-
állapításakor az ingatlant, a járművet és 
a forgalomképes vagyoni értékű jogot 
veszi fi gyelembe az Önkormányzat. A va-
gyonvizsgálat során nem kell beszámíta-
ni a kérelmező által lakott ingatlant, sem 
az ezen fennálló vagyoni értékű jogot, 
ahogyan a kérelmező esetleges mozgás-
korlátozottságára tekintettel fenntartott 
gépjárművének értékét sem. 
A normatív állami támogatást egy évre 
kell megállapítani, összege pedig nem 
lehet kevesebb 2500 forintnál. 

A helyi önkormányzati rendelet alap-
ján nyújtható lakástámogatásról
Az Önkormányzat szociális ellátásokról 
szóló helyi rendeletének megalkotá-

sánál az egyik legfontosabb szempont 
az volt, hogy még tovább szélesedjen 
a támogathatók köre. A Szociális Bizott-
ság helyi lakásfenntartási támogatást 
biztosít azoknak az egyedül élő, öregsé-
gi nyugdíjban részesülő, illetve három 
vagy több gyermeket nevelő kérelme-
zőknek, akiknél az egy fogyasztási egy-
ségre eső havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj 300 százalé-
kát. Az adható támogatási összeg eb-
ben a rendszerben 2500 forint.
Az egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelem és a támogatás összegének 
kiszámítása egy meglehetősen bonyo-
lult matematikai képlet szerint törté-
nik – tudtuk meg Lenkei Györgytől, 
aki elmondta azt is, hogy munkatársai, 
dr. Kármán Gábor, illetve Mészáros Tamás 
kiváló szakértői lettek az új rendszernek. 
Olyannyira, hogy a környékbeli önkor-
mányzatoktól is sokan keresik fel őket 
tanácsért a módosított jogszabály gya-
korlati alkalmazásával kapcsolatban. 
Az új szabályok szerinti lakásfenntartási 
támogatás szeptember elsejétől igé-
nyelhető az Önkormányzatnál.

Koditek Bernadett

Többen igényelhetnek lakásfenntartási 
támogatást
Szeptember elsejétől változások léptek életbe mind az állami normatíva, mind 
az önkormányzati rendelet alapján igénybe vehető lakástámogatás rendszeré-
ben – tájékoztatta lapunkat Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke. 

Ú
j környezetben, október elsejé-
től várja kedves régi és új ügyfe-
leit a térség legnagyobb gumis 

cége. Az új szervizépület átadására 
2011. szeptember 16-án, ünnepélyes 
keretek között került sor. Az esemé-
nyen részt vett Markó József, Göd pol-
gármestere, dr. Szinay József címzetes 
főjegyző és Urbán Péter a Bridgestone 
magyarországi igazgatója. A sikeres 
beruházás lezárultával Szilva Gábor 
ügyvezetővel beszélgettünk.

Mi motiválta önöket a fejlesztésre? 
– Cégünk 2005-ös alapítása óta fo-
lyamatosan bővítette szolgáltatá-
sai körét, melyet szerettünk volna 
az ezzel párhuzamosan emelkedő 
ügyfélszám mellett is kiemelke-
dően magas színvonalon biztosí-
tani. A korábbi telephelyen több 
munkafázist is a szabad ég alatt 
végeztünk, az ügyfeleink a pici iro-
dahelyiségben várakoztak. A net-
tó 117 millió forintos beruházással 
a modern, tiszta, rendezett körül-
ményeket tudtuk megteremteni, 
valamennyi funkciónak egy épüle-
ten belül teret nyújtva.

Milyen szolgáltatások kerültek elhe-
lyezésre az új épületben?
– A kulturált ügyfélváróban négy 
ügyintéző készséges munkája segí-
ti majd a gyors kiszolgálást. Gumi-
szerviz, gyorsszerviz, autószerviz, 
és kézi autómosó várja ügyfeleit 
a földszinten, az emeleten raktárak, 
irodák és oktatóterem került kiala-
kításra. 

Mire ad lehetőséget a közel 600 négy-
zetméteren újonnan berendezett, 
gépekkel felszerelt műhelycsoport?
– A gyorsszervizben többek között 
olajcserére, a klímák feltöltésére, fu-
tómű állításra, komputeres autódiag-
nosztika elvégzésére, az autószer-
vizben minden fő elem javítására, 
cseréjére lehetőség van. A gumiszer-
vizünk a személyautók mellett robo-
gók, mezőgazdasági és tehergépjár-
művek abroncsaival is foglalkozik.

Hogyan biztosítják a várhatóan 
megnövekedett kapacitás mellett 
a minőségi kiszolgálást?
– Régi és új ügyfeleinket kibővült 
szakembergárdával, változatlan díj-
szabások mellett várjuk. Minőség-
biztosítási rendszerünk megfelel 
az ISO előírásainak. Októbertől hon-
lapunkon is lehetőséget biztosítunk 
a bejelentkezésre, elérhetőségünk: 
www.gumicentrumgod.hu. Célunk, 
hogy munkánkat a megrendelőink 
minél nagyobb megelégedésére vé-
gezzük.

Gumicentrum Kft. – telephelybővítés és modernizáció

H
IR

D
ET

ÉS



8

Göd jellegzetességei, legszebb értékei között tartjuk 
számon nagy zöldterületeit és a családi házakhoz tar-
tozó kerteket. Akik itt élnek, szeretik a természet közel-
ségét, s azt, hogy életterükhöz a kint és a bent világa 
egyformán hozzátartozik.

A zöldterületek rendezettségének, szépségének fenn-
tartása azonban jelentős mennyiségű zöldhulladék 
keletkezésével jár együtt. Az őszi-tavaszi metszések 

során levágott ágak és gallyak, a füves területek rendben 
tartásakor a fűnyírógép tartályában maradt fűnyesedék, 
a kigyomlált gaz, a fák ősszel lehulló lombja, nem is gondol-
nánk, összességében véve éves szinten 5000 tonna zöld-
hulladékot tesz ki (mindössze 1000 tonnával kevesebbet, 
mint amennyi a város évente keletkező összes kommunális 
hulladéka). Mit kezdhetünk ezzel az óriási mennyiségű ter-
mészetes hulladékkal? Hogyan kezeljük megfelelően annak 
tudatában, hogy a zöldhulladék nem szemét, hanem a talaj 
minőségét javító humusz alapanyaga, a felépítő és lebontó 
folyamatok egyensúlyán alapuló élő rendszer – a termé-
szet – szerves része? A városi „zöldkérdés” különböző as-
pektusainak áttekintéséhez a hulladékkezelés és a környe-
zetvédelem két illetékesét kerestük meg.

Környezetvédelem és gazdaságosság 
Dr. Hetényi Tamás, a Településellátó Szervezet vezetője
A háztartásokban keletkező kommunális hulladékot és 
a zöldhulladékot még alig néhány évvel ezelőtt is közös 
kukában lehetett gyűjteni, és a vegyes tartalmú szemét 
válogatás nélkül, ömlesztve került a hagyományos sze-
méttelepekre. Az ökológiai szempontok fi gyelembevé-
telére évről évre egyre nagyobb hangsúlyt fektető uniós 
szabályozás azonban ma már előírja, hogy a biológiailag 
lebomló szerves anyagokat a kommunális hulladéktól el-
különítve kell kezelni, és hasznosításukra is törekedni kell. 
A zöldhulladék kezelésének a környezetvédelem és a gaz-
daságosság szempontjából is az jelenti a legjobb meg-
oldását, ha a növényi hulladékot az egyes háztartások 
házilag komposztálják, és a keletkezett humuszt maguk 
használják fel a kert talajminőségének javítására. A házi 
komposztálás népszerűsítése a jövő egyik fontos feladata 
országosan is, és Gödön is.
Települési szinten a zöldhulladék-kezelésnek nagyon jó 
alternatíváját jelentik a helyi fenntartású komposztáló-
telepek. Már ahol érdemes ilyet létesíteni. Egy, az európai 

szabványoknak megfelelő komposztálótelep létrehozása 
ugyanis nagy ráfordítást igényel, amely csak akkor térül 
meg, ha a település olyan – mezőgazdasági termeléssel 
foglalkozó – térségben található, ahol a telepen előállított 
komposztra az agrártermelésben tényleges és folyamatos 
kereslet van. Dr. Hetényi Tamás egy, a közelmúltban be-
zárni kényszerült váci, és több más városbeli komposztá-
lótelep példájából kiindulva úgy látja, Gödön nem lenne 
értelme egy ilyen beruházásnak. 
Saját komposztálótelep híján az önkormányzat a zöldhulla-
dék kulturált elhelyezésének biztosítására egy lerakóhelyet 
bérel, ahol a hét két napján ingyenesen tehető le a gödiek 
számára a magánkertekben keletkezett zöldhulladék. 
Néhány hónapja az ingyenes zsákokba gyűjtött zöldhulla-
dék elszállításáról még a TESZ munkatársai gondoskodtak 
Gödön, de ez a lehetőség mára megszűnt. Mindenkinek 
szembe kell néznie azzal, hogy a hulladékkezelés kérdését 
csak a város és a lakosság összefogásával, közös felelősség-
vállalásával lehet megoldani. Az utóbbi években nagyon 
megdrágultak a zöldhulladék kezelésével összefüggő szol-
gáltatások díjai. Az önkormányzat a lerakás lehetőségét 
térítésmentesen biztosítja a lakosságnak – ami egyébként 
nem lenne törvény adta kötelessége –, viszont a kertekben 
keletkezett hulladék otthoni komposztálásáról vagy telepre 
szállításáról már mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. 
A környezet védelméhez alapvetően fontos, hogy a környe-
zettudatosság ne csak intézményi, de egyéni szinten is mű-
ködjön – hangsúlyozta a TESZ vezetője.

Más szemmel kell néznünk környezetünkre
Jakab Júlia, Göd Város Önkormányzatának környezetvé-
delmi referense
Korunk egyik legfontosabb kérdése, hogy át tudjuk-e 
formálni gondolkodásunkat és viselkedéskultúránkat an-
nak érdekében, hogy környezetünk ökológiai egyensúlya 
fennmaradjon, és élhető világot hagyjunk utódainkra.

d ll l bb k k k b k k f l l k l l l h

A zöldhulladék nem szemét
GONDOLATÉBRESZTŐ AZ ŐSZI KERTI MUNKÁK ELŐTT

Zöldhulladék lerakása

A zöldhulladék (ág, lomb, fű) ingyenesen lerakható 
Bócsán, a Mayerff y József utca folytatásánál, a Nemeskéri 
úti új temetővel szembeni telepen, minden héten szer-
dán és szombaton, 8 és 18 óra között. A telep megközelí-
tését kihelyezett táblák segítik.
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A környezettudatos gondolkodás kialakulásának segíté-
se az iskolás korosztály körében kiemelten fontos feladat. 
A gyerekek nagyon érdeklődőek a környezetvédelmi elő-
adások során, és lelkesen vettek részt például az idei ma-
jálison, illetve a Madarak és Fák Napján felállított Zöld sá-
tor programjaiban is. Nekik már úgy kell felnőniük, hogy 
a mindennapjaik része legyen a környezettudatos viselke-
déskultúra. 
Ezt a célt is szem előtt tartva döntöttünk úgy, hogy a vá-
ros valamennyi intézményében bevezetjük a komposztá-
lást. A nyár folyamán az összes városi fenntartású intéz-
ménybe kikerültek a komposztládák. Az őszi falevelekből 
és más kerti hulladékokból tavaszra talán már komposzt is 
képződik bennük. Az iskolákban így a gyerekek számára 
majd a gyakorlatban is megtapasztalható lesz, hogyan vá-
lik a kerti hulladék újra a talaj hasznos részévé – mondta el 
az önkormányzat környezetvédelmi referense.

Koditek Bernadett

Milyen problémákat tapasztal 
a Közterület-felügyelet?
A városi közterületek rendezettségének folyamatos ellen-
őrzésével foglalkozó szervezet munkatársainak tapaszta-
latai szerint a telek-, kert- és háztulajdonosok nincsenek 
mindig tisztában az ingatlanjuk tulajdonjogával együtt 
járó kötelezettségekkel. 

A Közterület-felügyelet által felderített legtöbb szabálysér-
tés általában abból adódik, hogy sokan nem tudják: a meg-
vásárolt ingatlan előtti járdaszakasz, azaz a kerítéstől az útig 
tartó közterület rendben tartása is az ő feladatuk.
A leggyakrabban a gondozatlan, elhanyagolt sövények, 
a túlnőtt lombú fák miatt kell fi gyelmeztetniük egyes la-
kosokat, akik az ingatlanjuk előtti közterületen lévő fá-
kat, bokrokat nem metszik, nem ápolják. Az elhanyagolt 
növényzet sok esetben tesz beláthatatlanná egy-egy ke-
reszteződést vagy útszakaszt, ami bizony a közlekedés 
biztonságát is veszélyezteti. Előfordul, hogy a gyalogosok 
kiszorulnak a járdákról azért, mert a belógó ágak lehetet-
lenné teszik az elhaladást. 
Az őszi és tavaszi nagyobb kerti munkálatok idején gyak-
ran okoz problémát az is, hogy a lakosok nem veszik fi -
gyelembe a kertgondozásra vonatkozó helyi rendeletek 
előírásait. Nem szabad például megfeledkezni arról, hogy 
a kerti munkák alkalmával keletkező növényi hulladék, il-
letve a lehullott falevelek megsemmisítése elsősorban 
komposztálással történhet. A tűzgyújtás helyi rendelet-
ben foglalt szabályaira pedig mindenkinek tekintettel kell 
lennie – tájékoztatta lapunkat Kovács László, a Közterü-
let-felügyelet vezetője.

A házi komposztálásról
A komposztálás – minden ellenkező híreszteléssel el-
lentétben – a világ legegyszerűbb dolgai közé tartozik. 
Nem kell hozzá szakértelem, sem különösebb tapasz-
talat, hiszen a komposztládában ugyanúgy a termé-
szet végzi a maga dolgát, ahogyan az erdők talaján, 
ahol az elpusztult növényi részekből idővel nagy táp-
anyagtartalmú föld (humusz) lesz.
Nincs más dolgunk, mint hogy a kert gondozása köz-
ben keletkező növényi hulladékot (lenyírt fű, gyomok, 
levelek, aprított ágak, gallyak stb.) egy erre a célra ki-
jelölt komposztládába gyűjtsük.

Lássuk, hogyan fogjunk hozzá!
•  A kert egy megfelelően árnyas részén helyezzük 

el a komposztládát! (Ezt vásárolhatjuk barkácsáru-
házban, de készíthetjük mi magunk is, gyakorlatilag 
bármilyen anyagból: fából, kőből vagy téglából.) A lé-
nyeg, hogy alul hagyjunk szabadon egy nyílást az „el-
készült” komposzt kilapátolására.

•  A komposztláda aljára helyezzünk ágakat, gallyakat. 
E fölé levelek kerüljenek, majd jöhet a zöld gaz, a lenyírt 
fű. A zöldre azután ismét barna réteg következzen (ágak, 
gallyak), és így haladjunk tovább, rétegről rétegre.

•  Az egyes rétegek közé szórjunk egy kevés földet is!
•  A komposztládába kerülhet még a konyhai hulladé-

kok egy része is (például a zöldségek, gyümölcsök 
vagy a tojások héja, a kávézacc, a teafi lter). 

•  Ahogy az idő telik, a növényi részek összeesnek, 
a bomlási folyamat halad a maga útján, a láda alján 
pedig megjelenik a kész komposzt. Ezt – mint termé-
szetes növényi trágyát – használjuk a veteményes- és 
virágoskertbe, a bokrok, fák és cserjék alá. A humusz-
ban található ásványi anyagok javítják a termőtalaj 
minőségét, serkentik a növények növekedését, és 
tápanyagokban gazdagabbá teszik a kertben ter-
mesztett növényeinket.

Lomtalanítás!

Az őszi lomtalanításra az idén október 24. és 28. között 
kerül sor, minden utcában a szemétszállítás szokásos 
napján. A kirakott lom mennyisége maximum 3 m3 le-
het. Veszélyes hulladék (pl. festék, használt olaj) elszállí-
tása nem lehetséges!

Változtak a tűzgyújtás szabályai!
Szeptember 1. és április 30. között az égetés közterületen 
és ingatlanon belül is Göd egész területén heti egy alka-
lommal megengedett: péntekenként 8 és 18 óra között, ki-
zárólag szélmentes időben. Az égetés maximum 30 percig 
tarthat, a tartós füstölés szabálysértésnek minősül. 
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ÉLETMÓD

E
gy gyakorta ijesztő, globális vi-
lágban megnyugtató a tudat, 
hogy tartozunk valahová, van ott-

honunk. Objektív képet, véleményt 
a városról egy Gödön élőtől, még in-
kább egy „bennszülöttől” kicsikarni 
lehetetlen vállalkozás. Bármennyire 
is szeretnénk, rég nem vagyunk füg-
getlenek e témában. Kellene tehát 
egy másik, egy idegen tekintet, ami 
meglát, észrevesz és megfi gyel – ma-
gunkat más szemében látni mindig iz-
galmas dolog. Egy pécsi barátomnak 
klasszikus túravezetés helyett gödi 
„roadshow-t” ajánlottam – autóval, 
kerékpárral és vonattal suhanjunk 
keresztül a településen, hogy lássuk, 
milyen megérkezni, áthaladni és köz-
ben kicsit szétnézni vendégként. Egy 
villámlátogatás és néhány benyomás: 
vajon hogyan, milyennek látják má-
sok Göd városát 2011 kora őszén? Ba-
rangolj velünk, kedves olvasó!

Négy keréken
Elhagyjuk a nagy-, majd a kisváros 
panelházait, ipartelepeit, hogy meg-
érkezzünk Gödre, a Dunakanyar ka-
pujához. Urbs et regio, avagy a város 
és a vidék találkozása, a kint és bent 
egyik legsikerültebb ötvözete, élhető 
előváros. Ja, és itt a hosszan elnyúló 
Duna-part – próbálok kedvet, hangu-
latot teremteni vendégemnek. A 2-es 
főúton haladunk, délutáni fények, 

az út melletti fasor gyönyörű színek-
ben pompázik, leginkább egy pazar 
„őszi reklámfotóra” hasonlít a táj. Büsz-
kén kihúzom magam a volán mögött 
– jókor jöttünk, ez az egyik legszebb 
arca a településnek. „Te csak néze-
lődj, aztán majd értékelsz” – adom ki 
az utasítást. Az új alsógödi főtérnél le-
lassítok, cél egy jó kávé, no meg egy 
kis impresszió: milyen egy hétköznap 
délután a Kossuth téren. A templo-
mokkal, bolttal, könyvtárral és étte-
remmel övezett új belváros „könnyű 
célpont”, szép, tiszta és nagyon euró-
pai. Játszótér, kerékpártároló, padok, 
szépen ápolt növények, impozáns 
közterület – egyáltalán nem megle-
pő, hogy csak egyetlen szabad asztal 
fogad bennünket a legendás Józsi fa-
gyizó teraszán. A tér lelkeként műkö-
dő cukrászda tulajdonosa – Vályi Jó-
zsefné – miközben a kávénkat készíti, 
arról is mesél, hogy a felújítás után 
megszépült parkot gyorsan birtokba 
vették a helyiek, és nem csak ők. „Na-
gyon rendezett lett minden, igazán 
szép hely a Kossuth tér és maga az üz-
let is. Nagyon sok pozitív visszajelzést 
kapunk és nem csupán gödiektől, 
nem csupán a korábbi törzsvendége-
inktől. Sokan megállnak, s bejönnek 
olyanok is, akik eddig csak átmentek 
a városon. Kinéznek az autó ablakán, 
meglátják és megtetszik nekik, vissza-
felé jövet pedig be is kanyarodnak. 
Régebben általában nem időztek so-
káig, most szívesebben maradnak, 
sokszor órákig üldögélnek, fagyiznak, 
kávézgatnak, nézelődnek. Egyfajta 
központ lett a Kossuth tér, az em-
berek szívesen töltik itt az idejüket. 
A gyerekek, a családok már reggeltől 
itt vannak, nagyon szeretik az új ját-
szóteret. Esténként pedig idősebbek, 
nyugdíjasok is gyakran jönnek, csak 
úgy kiülnek a parkba, élvezik a he-
lyet.” Mi is így teszünk, bár nincs sok 
időnk, felnyergelt drótszamarak vár-
nak már ránk, hogy két keréken is be-
vegyük a várost.

Két keréken
Nyergelünk, fordulunk, hogy a Nagy-
maros–Budapest kerékpárút gödi sza-
kaszán gurulva más perspektívából is 
szemrevételezhessük a várost. A gát-
ról lekanyarodva házak, nyaralók közé 
érkezünk, – az alaposan kitáblázott, 
felfestett nyomvonal el sem téveszt-
hető. Lassan, komótosan tekerünk, 
a levegőben őszi délutánok elmarad-
hatatlan kísérője, enyhe füstszag. Már 
az első méterek után nyugodt szívvel 
(és gyomorral) állapítjuk meg, hogy 
Göd felkészülten fogadja a rajta át-
haladó, erős és gyakran éhes-szomjas 
bringás forgalmat. A sportolni vagy 
épp megpihenni – ne adj’ isten!, mecs-
cset nézni – vágyó kerekesek teraszon 
szusszanhatnak, kicsit beljebb haladva 
fagyi, rétes, „felnőtt napközi” és a Duna 
Csárda hívogat. A kerékpározás kitűnő 
mozgásforma – s mellesleg néhány 
száz méter alatt egy komplett „gaszt-
rotúrát” is letudhatunk. A kétkerekű 
vendéglátás nem új keletű Gödön, bár 
napjainkban inkább olvasni térünk be 

Keresztül a városon
UTAK, KALANDOK, IMPRESSZIÓK

Vendégkönyv:
Gödön keresztülautózva a város 
igazán rendezett, hangulatos ar-
cát mutatta. Karbantartott busz-
megállók, virágos lámpaoszlopok, 
sok-sok zöld, ápolt porták, üzletek 
és vendéglátóhelyek, fejlett infra-
struktúra. Mindezek mellett egy 
főtér, ami Európában bárhol meg-
állná a helyét. Vonzó, kellemes és 
barátságos hely... Vajon mennyire 
magasak itt az ingatlanárak?

Járunk-kelünk, járunk-kelünk – használjuk a várost. Sokszor észre sem vesszük, meg sem fi gyeljük mindennapjaink 
kulisszáit, egyszerűen csak élünk köztük, természetesen, megszokott módon. Ha beszélnek róla – dicsérik, olykor 
esetleg kritizálják – megértő, elfogadó, elnéző szemmel tekintünk újra rá, ahogyan egy régi, kedves barátra szok-
tunk. Szeretjük, így (is) szeretjük! Elfogultak vagyunk, de ez természetes, ráadásul jól is van így. 
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a valamikori Biciklista nagyvendéglő – 
ma József Attila Művelődési Házként 
működő – épületébe, ahol 1925-től 
Elite Mozgószínház néven mozi is üze-
melt, rendszeres vetítésekkel. 
Újra a gáton tekerünk, mellettünk 
szalad a Duna Aranyhidastól, bástyás-
tól, kajakos-uszályostól, dinnyehé-
jastól. Egy ilyen kép – bizton állítom 
– minden gödi fejben megtalálható. 
A bennem szunnyadó lokálpatrióta 
nem bírja tovább! „Na, milyen?” – te-
szem fel a költői kérdést. Válaszképp 
csak némi hümmögés érkezik… A Fe-
neketlen-tónál lelakatoljuk a bringá-
kat, lesétálunk a kavicsos úton a víz-
hez. „Tényleg feneketlen?” Mi mást 
kérdezhetne egy turista, miközben 
a megfelelő, kacsázásra termett ka-
vicsot keresi. „Nem tudom, hogy fe-
neketlen-e. Valamikor itt egy bánya 
volt, szóval a mélyvíz-tábla biztosan 
komoly. A városi legenda szerint a tó 
elnyelte az egész téglagyárat, kémé-
nyestől, mindenestől. Amúgy tele van 
törpeharcsával, bírják ezt a kissé mo-
csaras miliőt. Persze az is lehet, hogy 
most ők gyártják odalent a téglákat.” 
Időközben már kézben a megfelelő 
kavics, látom, máris repül is tó közepe 
felé. Az átellenben ülő horgász arca 
turisztikailag értékelhetetlenre vált, 
talán jobb lesz, ha indulunk. A Sza-
káts-kertet még mindenképpen meg 
akarom mutatni… 

Sok keréken
„Ez azért elmarad az eddigi nívótól…” 
– az udvarias vendég szólal meg a ba-
rátomból, amikor a felsőgödi vasút-
állomásra érünk. Üveg nélküli beálló, 
telefi rkált kocsmaépület, málló vako-
lat, elhanyagolt növényzet és némi 
szétszórt szemét – rendetlen, rende-
zetlen összkép. Méltatlan, talán ez az, 
amit az ember először érez. Egy agglo-
merációban lévő, magára valamit adó 
városnak ennél bizony többet kell/
kellene nyújtania a vonattal indulók-
nak és érkezőknek. A kerékpártároló, 
a biztonságos átkelő és a parkoló ki-
csit javít az összképen, de csak kicsit, 
– a túloldalon lévő italmérés vendé-
geivel ellentétben mi nem érezzük jól 
magunkat. A MÁV következetes, a vo-
natbelső állapota tökéletesen illesz-
kedik a peronhoz – mindezt potom 
155 forintért már igénybe is vehetjük: 
Alsógöd, csak oda. Kigördülünk, hogy 
megtekinthessük a két másik váro-
si állomást is, hátha jobb tapaszta-
lataink lesznek. „Mi az a nagy épület 
ott a fenyőfák előtt?” „Az a befuccsolt 
golfklub és szálloda. Ha legközelebb 
erre jársz, mindenképpen körbejárjuk 

majd, de ez alkalommal nem esett 
útba…” Néhány perc alatt keresztül-
robogunk a városon, revizori tekintet-
tel pásztázva végig mindkét peront. 
A konklúzió ugyanaz: a megálló látvá-
nya garantáltan nem dobja fel senki 
reggeli hangulatát, esti fáradtságát. 
Érdemes volna (és lenne is hová) fej-
lődni, fejleszteni, ennél biztosan több 
kell, több járna a közösségnek. 

Turtóczki S. Ede

Veszélyes üzem!
Vonatozás után bennem maradt a tüske: vajon mi az oka, hogy ilyen el-
hanyagoltak városunk vasútállomásai? Válaszért a Településellátó Szerve-
zet igazgatóját, dr. Hetényi Tamást kerestem fel. Mint elmondta, a MÁV és 
az Önkormányzat között folynak egyeztetések, a városvezetés eltökélt szán-
déka mielőbb rendezni, kézbe venni a problémát. A helyzet azonban rend-
kívül bonyolult: a vasút fennhatósága és karbantartása alatt lévő területek 
veszélyes üzemnek minősülnek, munkavégzés kizárólag bizonyos engedé-
lyek megszerzése után és speciális szabályok betartásával lehetséges. Kar-
bantartó jellegű feladatokat (mint például a fűnyírás) eddig is megoldott, 
fi nanszírozott az önkormányzat, sőt kiemelten fontos projekteket is sikerült 
megvalósítania (gyalogosátkelő kiépítése). Egy nagyobb léptékű terepren-
dezés, helyreállítás, fejlesztés szándéka a város részéről adott. A terv jelen-
leg „várótermi” fázisban van – legyünk őszinték, ez a jövőre nézve minden-
képpen biztató…

Vendégkönyv:
Göd bringás szempontból ideális 
terep: könnyen bejárható, kelle-
mes és könnyű útvonal, minősé-
gi vendéglátással és Duna-parti 
hangulatokkal főszerezve – kíván-
hatunk-e ennél többet? Viszont: 
az aszfalt a gát több szakaszán 
repedezett, törött, máshol a ren-
dezetlen terep (gaz, térdig érő fű, 
hulladék) von le az út élvezeti ér-
tékéből. A Feneketlen-tó és kör-
nyéke kifejezetten elhanyagoltnak 
tűnt, sok a szemét. Mivel bringás 
pihenőként is működik, érdemes 
lenne nagyobb rendben tartani. 
A Szakáts-kert szép és tiszta, a le-
pusztult, „becsomagolt” villaépü-
let viszont lehangoló... Nem lehet-
ne kezdeni vele valamit? Utóirat: 
Alsó- és Felsőgöd több intézmé-
nyében is kitűnő a fröccs – persze, 
csak mértékkel…

Vendégkönyv:
A vasút negatívumai helyett in-
kább értékelném, summáznám 
a városjárás tapasztalatait. Kifeje-
zetten tetszett a település, han-
gulatos, élhető város életébe pil-
lanthattam bele, amely nagyszerű 
adottságokkal, lehetőségekkel 
rendelkezik. A Duna-part fantasz-
tikus – már csak ezért érdemes 
lehet itt élni. Göd jó hely, bátran 
ajánlom: itt átutazóként, betele-
pültként vagy tősgyökeresként is 
megtalálja a helyét az ember. 
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A hatodikos korosztály oltásai
A hatodikosok két védőoltást is kap-
nak az ősz folyamán. Szeptemberben 
a kanyaró, a rubeola és a mumpsz 
elleni emlékeztető védőoltást van 
soron, a Priorx (amelyet 15 hónapos 
korukban kaptak a gyerekek első al-
kalommal). Októberben pedig követ-
kezik a DPT: a diftéria, szamárköhögés 
és tetanusz elleni védőoltás emlékez-
tető vakcinája. 
Az egyre korábbra tolódó nemi érés, 
és a ma már nem ritkán 13–14 éves 
korban megkezdett nemi élet miatt 
a hetedik osztályosok októberben és 
márciusban kapják meg a hepatitis-B 
vírus ellen védő Engerix-B-t.

Orthopédiai szűrések 
A három gyermekorvos a védőnők 
segítségével a tanév elején valameny-
nyi általános iskolást ortopédiai szű-
résben részesíti. A vizsgálat során 
a hanyag tartásra, a bokasüllyedésre, 
a túlsúlyra és a gerincferdülésre derül 
fény. Ezeknek az életmódbeli ténye-
zőkkel szorosan összefüggő problé-
máknak az előfordulási gyakorisága 
aggasztóan magas: a Huzella Iskolá-
ban 37,9 százalék, a Németh László Is-
kolában 28 százalék. A két óvodában 
összesen 100–120 kisgyermeket szűr-
nek ki évente. 
Habár egy kertvárosban kézenfekvő 
volna a gyalogos- és kerékpáros-köz-
lekedés, a gyermekek túlnyomó több-
ségét mégis a szülők viszik reggel 
az iskolába – természetesen autóval. 
Az oktatási intézményben ülve eltöl-
tött órák száma is magas, a törvény 
pedig még nem írja elő a mindenna-
pos testnevelést. Sajnos a délutánt is 
egyre többen töltik a televízió vagy 
a számítógép előtt, a mozgáshiányos 
életmód pedig egyenes út a fentebb 
leírt tünetek jó részéhez.

Akiket valamilyen okból kiszűrnek, an-
nak kötelező gyógytestnevelést írnak 
elő, heti két órában. Ennek ellátása 
a Pedagógiai Szakszolgálat feladata: 
három gyógytestnevelővel biztosít-
ják az éves szinten 400–500 gyermek 

tartásjavító és egyéb korrekciós óráit, 
amelynek megszervezése a tornater-
mek és a sportcsarnok magas kihasz-
náltsága mellett nem könnyű feladat.

Egyéb szűrések
Az tanév folyamán minden páros év-
folyam komplett egészségügyi fel-
mérésen esik át. Ennek keretében 
vizsgálják a bőrt, a szemet és a látás-
élességet, a fogazatot, a légzőszerve-
ket, a keringési rendszert, a szívet és 
az anyagcsere állapotát, s a pedagó-
gusokkal még az esetleges magatar-
tászavarokról is egyeztetnek. 
Az idei esztendőben a fejtetvesség 
vizsgálatát hónapról hónapra meg-
ismétlik: ez a kellemetlen élősködő 
bármilyen tiszta, ápolt környezetben 
is előfordulhat, és rendkívül fertőző.

Felvilágosító előadások
Az iskolások azonban nem csu-
pán a szűrővizsgálatok alkalmával, 

Orvosi szoba 
SZŰRŐVIZSGÁLATOK, VÉDŐOLTÁSOK A TANÉV ELEJÉN

Amilyen kellemes lógni a gyerekeknek egy matekóráról, pont olyan kelle-
metlen otthon előkeresni az oltási könyvet, és lélekben felkészülni a más-
napi „szurira”. A kis kellemetlenségnek azonban mégis örülnünk kell, ha 
belegondolunk, milyen súlyos betegségeket előzhetünk meg ma egy egy-
szerű kis tűszúrással…

Szerte a világon mintegy 300–350 
millió krónikus hepatitis-B-fertő-
zöttet tartanak nyilván. Ez a vi-
lágon a legelterjedtebb fertőző 
megbetegedés. A világ népes-
ségének csaknem harmadában 
kimutatható a korábban lezajlott 
vírusfertőzés nyomán termelő-
dött HBV elleni antitest. Az oltás 
bevezetésének köszönhetően 
Európa országaiban a fertőzöt-
tek száma egy százalékra vagy 
az alá csökkent. A HBV vírus 
a nyálkahártya apróbb sérülésein 
keresztül jut be a véráramba, és 
elsősorban nemi úton terjed, de 
a megfertőződés szempontjából 
veszélyes lehet a közös manikűr-
készlet, más fogkeféjének vagy 
borotvájának használata is.

Azokban az országokban, ahol nincs ellene védőoltás, a torokgyík még ma 
is sok gyerek halálát okozza. A cseppfertőzés útján terjedő, egyre emelke-
dő lázzal járó betegség oka egy baktérium, amely az orr- és garatüregben, 
a mandulákon vagy a gégében képez fekélyeket. A baktérium toxinja súlyos 
esetben a szívizom károsodását vagy a gége elzáródását okozhatja, és akár 
már a betegség második, harmadik napján halálhoz vezethet. A torokgyík 
korábban Magyarországon is igen sok gyereket érintett: 1938-ban, a védő-
oltás bevezetésének évében 5000 megbetegedést regisztráltak, amiből 300 
halálos kimenetelű volt. A torokgyík, a szamárköhögés és a tetanusz (merev-
görcs) elleni kombinált szérumot 1954-től kapják a magyar gyerekek. 
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vagy a rettegett védőoltások kap-
csán találkoznak a védőnőkkel és 
a gyermekorvosokkal. Az alsógödi 
önkormányzati iskolában évek óta 
előadásokat tartanak a szakembe-
rek a hatodikos lányoknak és fi úk-
nak a nemi érésükkel kapcsolatos 
testi-lelki változásokról, oldott hang-
nemű, közös és négyszemközti be-
szélgetésekre is alkalmat biztosítva. 
A hetedikes-nyolcadikos tanulókkal 
a káros szenvedélyekről is szó esik, 
és anonim tesztekkel mérik a fi atalok 
dohányzással, alkoholfogyasztással 
kapcsolatos szokásait.

A Pedagógiai Szakszolgálat 
szűrése öt-hétéveseknek
A nagycsoportos óvodások és az első 
osztályosok vannak a leghatékonyab-
ban fejleszthető életkorban. Az óvo-
dában szűrt gyermekek közül átlago-
san 40–50 százalék szorul logopédiai 
terápiára, de a fejlesztés hatékonysá-
gának köszönhetően az első osztályo-
sok körében ez az arány már 20–25 
százalékra csökken. 
Az öt-hét éves korosztályból éven-
te 100–120, beilleszkedési és tanulási 
nehézségekkel küzdő, illetve maga-
tartászavaros gyermek jár fejlesztés-
re. Közülük 20–25-re tehető a sajátos 
nevelési igényű (nagyothalló, gyen-
gén látó, hiperaktív, autista) gyerekek 
száma. 
A diagnosztikus fejlődésvizsgáló 
rendszer (a DIFER-szűrés) az iskola-
érettséget, illetve -éretlenséget hi-
vatott megállapítani. A teszt során 
a számolási készség, az írásmoz-
gás-koordinációs készség, a fel-
adattudat, a figyelem és a szókincs 
területén vizsgálják, melyik gyerek 
milyen szinten fejlett. Itt kerülhet ki-
szűrésre a finommotorikus mozgás 
koordinációjának hiányossága mel-
lett az is, ha valakinél a nagymozgá-
sok is fejlesztésre szorulnak. Ezeket 
egy részletes állapot- és mozgás-
vizsgáló teszttel értékelik, amelynek 
eredménye az idegrendszer fejlett-
ségére utal. 

A szűrések eredményének kiérté-
kelését követően az érintett gyer-
mekeknek – akik a vizsgált korosz-
tály körülbelül 30 százalékát teszik 
ki(!) – a Pedagógiai Szakszolgálat 
háromféle terápiás lehetőséget tud 
biztosítani: 

-  logopédia a beszédhibák és a hang-
hallás fejlesztésére (ez később az írást 
és az olvasást is segíti);

-  mozgásfejlesztés: alapozó terápia 
és hidroterápiás rehabilitációs gim-
nasztika (HRG);

-  valamint egy olyan, speciális fejlesz-
tés, amely az iskolához szükséges 
készségek terén tapasztalható elma-
radásokat hivatott kezelni.

Gödön négy esztendeje végzik az át-
fogó szűrővizsgálatokat. Annak 
a gyermeknek, aki az óvodát itt fe-
jezi be és az iskolát is itt kezdi meg, 
gyakorlatilag nyomon tudják követni 
a fejlődését. A szűrések százalékos 
eredményei tendenciájukban nem 
mutatnak nagy eltéréseket. 

*

Minden szűrésre igaz, hogy a szülő 
írásos értesítést kap a gyermeke ál-
lapotáról, és írásban kell nyilatkoznia 
arról, hogy a gyermek részvételét 
a számára kötelezően előírt fejlesz-
tés(ek)en biztosítja-e. A visszajelzé-
sek vegyesek. Sokan vannak olyanok, 
akik örömmel veszik a lehetőséget, 
de minden évben akadnak olyanok is, 
akik „sértésnek” érzik a szűrési ered-
ményeket, és nem szívesen működ-
nek együtt – holott ez mindenekelőtt 
a gyermekük érdeke lenne.

A Közoktatási törvény előírásai alap-
ján a gödi önkormányzati oktatási in-
tézményekbe járó gyermekek egész-
ségügyi ellátása ingyenes. A Gödön 
lakó, ám magánóvodába, illetve 
egyházi iskolába járó gyermekek 
számára is igényelhető az ingyenes 
szolgáltatás a Göd Városi Pedagógiai 
Szakszolgálat központjában, az Ady 
Endre u. 6. szám alatt, szülői kezde-
ményezésre.

V. Pálfai Kinga

Betegelőjegyzés 
a bőrgyógyászaton
A Dunakeszi Bőr- és Nemibeteg-gondo-
zó Intézet 2011. szeptember 1-jétől be-
vezette a betegelőjegyzést.
Bejelentkezni lehet:
Hétfő-kedd: 7:00 –13:00
Szerda: 12:00 –18:00
Csütörtök-péntek: 7:00 –13:00
Személyesen a 2120 Dunakeszi, 
Könyves Kálmán u. 19. címen vagy 
a +36 27/ 341 507-es telefonszámon.

Adj vért, és ments 
meg három életet!
A Vöröskeresztes Klub háromhavonta 
szervez véradást a József Attila Mű-
velődési Házban és az Ady Klubban. 
A részvétel a lakosság számához mér-
ve sajnos igen alacsony. 
Szeptemberben mindössze nyolcva-
nan jöttek el a véradásra. Legközelebb 
decemberre szervezünk véradást, re-
méljük, többen jönnek segíteni – adta 
hírül Frei Lászlóné klubvezető.

A Pedagógiai Szakszolgálat Gödön 
az idén éppen tízéves. 2001-ben hét 
munkatárssal kezdte meg a tevékeny-
ségét, közel 100 gyermek ellátásával. 
Az elmúlt évtized során a gyógytest-
nevelőkből, gyógypedagógusokból, 
logopédusokból, fejlesztőkből álló 
munkaközösség létszáma megkétsze-
reződött, míg az ellátandó gyermekek 
száma a nyolcszorosára nőtt.

Helyesbítés

A Gödi Körkép 2011/8. számá-
ban helytelenül jelent meg 
dr. Pruzsinszky Ibolya doktornő 
szabadságának idején aktuális he-
lyettesítések időpontja. A tévedés-
sel okozott esetleges kellemetlen-
ségekért elnézést kérünk! 
A doktornő 2011. szeptember 1-jé-
től aktuális rendelési ideje a múlt 
havi számunkban közölteknek 
megfelelően alakul, e tekintetben 
nincs változás!

Felhívás
Papírgyűjtést rendez a Németh 
László Általános Iskola, nem csak sa-
ját tanulóinak.
Helyszíne: az iskola udvara.
2132 Göd, Ifj úság u. 1-3.
Ideje: 2011. október 12–13–14.
Sz. – Cs.: 14.00-től 17.00-ig
P.: 14.00-től 18.00-ig
A papírt a könnyebb kezelhetőség 
kedvéért kötegelve kérik leadni. 
E mellett átvesznek még hibás elekt-
ronikai eszközöket is. 



14

KULTÚRA

P
árdányi Miklós 1959 és 1963 között 
járt a budapesti József Attila Gim-
náziumba, amely megalapításától 

1948-ig a ciszterci rend gimnáziumaként 
működött. Történelem-orosz szakot vég-
zett tanárként – néhány év levéltárban el-
töltött esztendő után – ide, az ő iskolájába 
hívta meg tanítani egykori tanára. Nyolc 
éven át oktatott a számára jól ismert fa-
lak között, majd 1978–1992 között az ELTE 
történelem szakán tanárokat képzett. In-
nen docensként tért vissza a gimnázium-
ba, ahová ezúttal igazgatónak hívták. 
A rendszerváltás utáni években az isko-
la ciszterci rendbe való visszatérésének 
előkészítésével és levezénylésével fog-
lalkozott. 2000-re lett ismét tisztán rendi 
fenntartású az intézmény. Munkásságá-
ért, kiváló iskolaszervező tevékenységért 
Párdányi Miklóst 1997-ben Köztársasági 
Szolgálati Aranykereszttel, 2011. március 
15-én pedig a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Lovagkeresztjével tüntették ki.

Hogyan emlékszik vissza, az ön gimná-
ziumi tanulmányainak idején mennyire 
volt ciszterci az akkor József Attila nevét 
viselő gimnázium?
– Jó a kérdés. Ezt az iskolát alapvetően 
a rend alapította, de az államosítás iga-
zán sosem tudta kimosni azokat az ér-
tékeket, elveket, amelyek az intézményt 

alapítása óta jellemezték. Mi annak ide-
jén egykori ciszteresek gyerekeivel ül-
tünk egy padban, s a hagyományok so-
káig életben maradtak.

Mit vár el a diákjaitól?
– Szigorúan értékkonzervatív liberális-
nak vallom magamat. Máshogy mondva: 
szeress, és tégy, amit akarsz. Ez persze 
egyáltalán nem azt jelenti, hogy minden-
ki azt csinál, amit akar. Inkább azt, hogy 
mindenkitől elvárjuk, csináljon valamit. 
Találja ki, hogy mit, azt vigye véghez, és 
vállalja a felelősséget érte. Feleljen meg 
a kihívásoknak, a megmérettetéseknek, 
legyen hasznos a környezete számára, 
tudjon együttműködni. Én nem hiszek 
az önmegvalósításban.

Hogyan lesz a történettudományok kan-
didátusa kaszkadőr?
– Mindig is hatalmas mozgásigényem 
volt. Kicsi gyermekkoromtól kezdve vív-
tam, úsztam, szertornáztam, atletizáltam. 
Köllő Miklós tanítványaként tíz esztendőn 
át foglalkoztam pantomimmel. Nagy sze-
relmem ez a mai napig. Az első tévés fel-
vételeket, bemutatókat is ennek köszön-
hetem. Mint ahogyan azt is, hogy később, 
egyes kaszkadőr szerepekre az egyedi 
mozgáskultúrámnak köszönhetően vá-
lasztottak ki. Ugyanis, ha annyit mondtak, 
mozogjak úgy, mintha... – hát én pont 
úgy mozogtam. Sok szerepet köszönhe-
tek ennek. A kaszkadőrség egyébként 
a Szacski Miklós nevéhez fűződő Zrínyi 
Miklós Történelmi Haditorna Klub meg-
alakítása után köszöntött be az életembe, 
addig a kifejezést sem ismertem.

Sándor Pál és Steven Spielberg. Mi a kö-
zös bennük?
– Mindketten rendeztek. Az Itt járt 
Mátyás király az első fi lmjeim között volt, 
melyben a Fekete sereg lovasait, párt-
ütőket, brigantikat kellett játszani. Falat 
másztunk, lovagoltunk, lezuhantunk, ka-
matoztattuk a haditornás előképzettsé-
günket. Spielberg 2005-ben bemutatott 
München című fi lmjében egy sorozatlö-
véssel leterített palesztin terroristát ala-

kító színész dublőre voltam. Spielberg 
személyesen is jelen volt ennél a jelenet-
nél. Elsőre megcsináltam, gratulált. Hat-
vanegy éves voltam akkor.

Csak-csak akadnak veszélyei ennek a hi-
vatásnak?
– Kilenc komolyabb szakadásom, illetve 
törésem volt. De még az elmúlt nyáron 
is szerepeltem két produkcióban lovas 
kaszkadőrként, illetve tömegoszlató ro-
hamrendőrként.

Mit adott önnek a kaszkadőrség?
– Számos helyen jártam Európában, ren-
geteg embert megismertem, izgalmas 
feladatokat kaptam. Egyedi mozgás-
kultúrámnak, gondolkodásmódomnak 
köszönhetően nagyobb karriert is csinál-
hattam volna, de akkor az már valami-
nek a rovására ment volna. Nekem első 
a család – így is sok mindent toleráltak –, 
és nagyon fontos a tanítás is. Azt szoktam 
mondani, hogy én pedagógusnak szü-
lettem: szeretek és tudok is az ifj úsággal 
szót érteni, különösen a középiskolás kor-
osztállyal. A fi lmezés, a szerepek kapcsán 
azonban személyes jó barátságaim kötőd-
tek, és nagy büszkeség, hogy Domonkos 
fi am követett ezen a pályán. Ő az élvonal-
ban van, két éve jelölték is a kaszkadőrök 
Oscar-díjára, a Taurusra. Nem utolsósor-
ban egészen jó kondícióban vagyok, pe-
dig most már hatvannyolc leszek.

Mi minden szerepel még a tervei között?
– Ez az utolsó évem igazgatóként. Szíve-
sen foglalkoznék azonban továbbra is 
az ifj úsággal, civil vagy egyházi szervezet-
ben. Úgy érzem, még van mit mondanom 
a fi ataloknak. Újra gondolkodom egy 
saját ló tartásán is, az unokák miatt, de 
akkor persze én „alaplovagolnám”. És na-
gyon szeretnék még eljutni Montanába, 
kedves westernfi lmjeim színhelyére.

V. Pálfai Kinga

A fi lmek, a tudomány és az oktatás világában is otthonosan mozgó, Gödön 
élő történész, gimnáziumigazgató és kaszkadőr életútja maga is fi lmre kí-
vánkozna.

Dr. Párdányi Miklós
Történész, a történettudományok 
kandidátusa.
1992 óta a Budai Ciszterci Szent Imre 
Gimnázium igazgatója.
Az Európai Kaszkadőr Liga tisztelet-
beli elnöke, a magyar kaszkadőr-
szakma egyik doyenje. Nős, négy 
gyermeke, három unokája van.
Gödre a kilencvenes évek eleje óta 
járt lovagolni, néhány esztendeje 
azonban már itt is él feleségével.

Katedrán és lóháton
BESZÉLGETÉS DR. PÁRDÁNYI MIKLÓSSAL
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A
hajdani szőlőknek csupán a nyo-
mait lehet felfedezni városunk-
ban, de a szüreti mulatságok, őszi 

fesztiválok időszakában minden évben 
Göd is kitesz magáért.
Az idén ötödször virradtunk tehát a lo-
vas felvonulás és bográcsfőző verseny 
napjára, évekre visszaemlékezve talán 
a legszebb késő nyári időben. Valószí-
nűleg ennek is köszönhető, hogy a kel-
lemes hangulatú, immár hagyományos 
ünnep az idén a résztvevők számának 
és a programok sokszínűségének tekin-
tetében is megdöntötte a saját maga 
által korábban felállított csúcsokat.
A szervező csapat évek óta azonos, de 
az idén valódi civil kezdeményezésnek 
nevezhetjük a szüreti programsoroza-
tot – nyilatkozta Pőcze Norbert, az egyik 
főszervező. – Idén először sikerült szin-
te egész napra színpadi produkciókat 
szervezni. A helyi előadók, nevezetesen 
a Grease TSE, a GDSE táncszakosztálya, 
a Gödi Ifj úsági Fúvószenekar és a Mazso-
rett Csoport, az Orkhesztika Hastánc Klub, 
a Németh László Iskola néptánc szakos 
növendékei, valamint a Röcögő néptánc-
csoport előadása mellett olyan neves fel-
lépőink is voltak, mint a PASO együttes 
és a Last4Chance. A színpadi műsorok 
mellett rengeteg résztvevőt vonzottak 
a Belépés Családostul sportversenyei és 
a GSE szakosztályainak sportágválasz-
tó-jellegű, bemutatkozó programjai is 
(részletek a sportrovatban). 

Fortyogó fi nomságok
A „Göd Bográcsmestere” címért ezúttal 
tíz csapat versengett. A szavazatok alap-
ján az első helyen a Fétis főzőmesterei vé-
geztek egy ínycsiklandó babgulyással. 

– Harmadszorra készítettük el ezt az ételt 
a bográcsfőző versenyen. Az első évben 
nem értünk el helyezést, tavaly harma-
dikok lettünk, idén viszont elnyertük 
a régóta vágyott és jól megérdemelt 
első helyet – tudtuk meg Molnár Gábor 
„főszakácstól”. A vendégek közül bárki 
szavazhatott, aki kóstolójegyet vásárol-
va végigízlelte az üstben készült étkeket. 
Második lett a Mozgáskorlátozottakat 
Pártolók Klubjának csapata, méghozzá 
vörösboros vaddisznópörkölttel, míg 
a harmadik helyezést a Kertbarátok 
Klubjának nevezői vívták ki maguknak 
savanyú levessel és fánkkal. Nagy sikert 
aratott a szabadtéri ökörsütés is.

Lovas felvonulás
Délelőtt 10 óra körül mintegy 20 hin-
tó és fogat indult 48 lovas kíséretében 
a sződligeti határból, s végighajtva 
az egész városon, muzsikaszó mellett, 
ostorpattogtatással hívták fel az itt élők 
fi gyelmét a szüreti mulatságra. A park-
erdőbe érve aztán fergeteges, látvá-
nyos bevonulást láthattak a jelenlévők. 
A rengeteg ló és lovas, szekér és kocsi 
őrült tempóban körözött a ligetben, 
pillanatok alatt átragasztva a kiváló 
hangulatot a bámészkodókra. A lova-
sok és a fogathajtók lelkesen vitték el 
egy-egy körre a gyerekeket és a vállal-
kozó kedvű felnőtteket, ami igazi saját 
élménnyé tette számukra a programot. 
– Úgy gondolom, szépen, lassan be-
ivódik a köztudatba ez a kedves, régi 
szokás. Összehozza az embereket, ki-
csalogatja őket a bezárt kapuk mögül. 
Természetesen a kisebb településeken 
tapasztalható családiasság, a kertek 
előtti asztalkára készített vendégváró 

italok, ételek, a közös nótázás itt nem 
várható el, hiszen Göd korábban nem 
rendelkezett ezzel a hagyománnyal, és 
ugyancsak érezhető a főváros közelsé-
ge. Ám évről évre egyre nagyobb a ren-
dezvény látogatottsága, ami feltétlenül 
pozitív visszajelzés – értékelt Gusztos 
Gábor, a lovas felvonulás szervezője.

Specialitások, érdekességek
Az idei tombola főnyereménye egy kis-
csikó volt. Nem okozott sokkal kisebb 
meglepetést az sem, hogy a kismalacfo-
gó verseny elszánt, ügyes résztvevői ha-
zavihették magukkal a kis mangalicákat. 
Az állatsimogatóban szürke marhákat, 
szamarat, és a mellettük kakukktojásnak 
számító zebrát dédelgették a gyerekek.
Délután Lenkei Ákos lovas kaszkadőr 
ejtette ámulatba a nézőközönséget. 
A „trükklovaglás” kategóriájába tartozó 
kunsztokat hatalmas tapsviharral jutal-
mazták. – Sokéves gyakorlás van a ma 
már könnyednek tűnő mozdulatok mö-
gött – árulta el a fi atal kaszkadőr. – Ami-
kor vágta közben elbújunk a ló oldalán, 
felállunk a hátára vagy forgolódunk, leug-
runk és a földön egyet dobbantva vissza-
lendülünk a nyeregbe, a ló is kénytelen 
ellensúlyozni, hiszen a lovas testsúlyának 
áthelyezése őt is kibillenti – magyarázta 
a néhány nappal a rögtönzött bemutató 
előtt külföldről hazaérkező Lenkei Ákos. 
A gödi fi atalember immár öt esztendeje 
a legnagyobb németországi szabadtéri 
színház kaszkadőreként szerzi a tapaszta-
latokat és az elismeréseket. E mellett több 
nemzetközi fi lmes produkcióban is helyt-
állt, legutóbb a Ronin 47-ben, amelynek 
Keanu Reeves a főszereplője.
Összességében nagyon tartalmas, re-
mek hangulatú, több száz résztvevőt 
megmozgató rendezvénnyé nőtte ki 
magát a gödi szüreti fesztivál. A főszer-
vezők már ki is tűzték a következő idő-
pontot: 2012-ben szeptember 15-én is-
mét szeretettel várnak minden kedves 
érdeklődőt!

V. Pálfai Kinga

Szüreti fesztivál
nyári verőfényben
A VÁROS HAGYOMÁNYOS ŐSZI ÜNNEPE

Helyesbítés
A Gödi Körkép előző számának 22. 
oldalán tévesen közöltük a 2012-es 
évi alkotótábor ösztöndíjasának 
nevét. A kis-kézművest helyesen 
Bóbis Noéminek hívják. Az elírásért 
szíves elnézést kérünk!
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Programok a közművelődés jegyében
ÍZELÍTŐ A JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ SZEPTEMBERI RENDEZVÉNYEIBŐL

Szakrális kárpitok
Habár másfél évtizede szinte hazajár 
a gödi művelődési központba Farkas 
Éva kárpitművész, csupán idén szep-
temberben állított ki első alkalom-
mal. A falakon munkásságának korai 
és egészen friss alkotásai is helyet 
kaptak, a szövőszéken készült falikár-
pitok lenyűgöző fi nomságukkal több 
korszakról árulkodnak. 
– Grafikusnak készültem gyermek-
korom óta – vallotta be a gödi fiata-
loknak rajzszakköröket és táborokat 
tartó művésznő –, és bizony először 
nem szerettem a textilszakot sem 
a közép-, sem a felsőfokú iskolában. 
Amikor a diplomamunkámra készül-
tem a Magyar Iparművészeti Főisko-
lán, akkor, nyolc és fél év után tanul-
tam meg igazán szőni egy egyszerű 
szövőnőtől. Akkor fordult velem ha-
talmasat a világ, és vált a hivatásom-
má a kárpitművészet – idézte fel 
a kezdeteket a kiállítás megnyitóján 
a számos hazai és nemzetközi szak-
mai díjjal elismert alkotó. Farkas Éva 
munkái közül többet kiállítottak köz-
gyűjteményekben, például az Ipar-
művészeti Múzeumban, a Szom-
bathelyi Képtárban, illetve köztéri 
műalkotása díszíti például a Magyar 
Nemzeti Bank egyik termét is.

A gomba nem csak eledel
Pálfalvi György gombász szakírót so-
kan ismerik a városban, hiszen évek 
óta tart térítésmentes gombavizsgá-

latot a lelkes gyűjtőknek. Előadásá-
ban ízesen, nagy szeretetről és elhiva-
tottságról árulkodva beszélt a Gödön 
és környékén, illetve máshol– akár 
az országhatárokon túl – fellelhető 
ehető vagy éppen gyógyhatású gom-
bafélékről. Ezt követően az Erdélyben 
tanult taplászat remekeit, azaz tap-
lógombából készített használati és 
dísztárgyait tekinthették meg az ér-
deklődők. Az előadásból egyébként 
kiderült, hogy mi, magyarok nem 
igazán iktatjuk étrendünkbe a gom-
baféléket, de a rendszeres gombafo-
gyasztók döntő többsége sem kóstol-
ja meg a termesztett csiperke mellett 
az egyéb ehető fajokat. Gödön, a Duna 
partján elhalt lombos fákon tavasszal 
szüretelhető az ízletes sárga géva-
gomba, vagy a homokosabb terüle-
teken az ínyencségnek számító ho-
moki szarvasgomba is. Figyelem, aki 
kedvet kapott a gombászathoz, de 
nem szakértője a témának, fogyasz-
tás előtt mindenképpen vizsgáltas-
sa be Vácon, Budapesten a nagyobb 
piacokon, vagy akár Gödön Pálfalvi 
Györgyöt keresve a gombákat!

Hobbikiállítás
Nagy sikerrel, rengeteg résztvevő-
vel rendezte meg tagjai és barátai 
körében a 2011. évi Hobbikiállítást 
a Mozgáskorlátozottakat Pártolók 
Klubjának helyi szervezete szeptem-
ber 10–11-én. Különféle kézimunkák, 
egyedi gyűjtemények színes tárháza 
fogadta a látogatókat, akik régi ima-
könyvek, levelezőlapok, bankjegyek, 
festmények, grafi kák, tűhímzések, 
selyempárnák tarka kavalkádjában 
szemezgethettek. Temesi Attila mes-
tercukrász magas kakaótartalmú 
csokoládéból készült, országos cuk-

rász-artisztikai aranyérmes és külön-
díjas képei különösen nagy sikert 
arattak. A kiállítás megszervezésé-
ben sokat segített Bartha Tibor, aki 
az idén is vitrineket biztosított az ér-
dekességek bemutatásához. 

Operabarátok Órája
Gödön a 2011-es „Kultúrházak éj-
jel-nappal” programsorozat zenei 
fénypontja az orosz szerzők operáiból 
összeállított műsoros est volt. Ezen 
a pompás estén debütált a felújított 
nagyterem, az új színpadi fénytechni-
ka a közönség és az előadók (Bándi Írisz 
Réka, Kovács Ágnes, Lukács István, Pető 
József, Salgó Tamás és dr. Pavlik Gábor 
professzor, műsorvezető) megelége-
désére. A műfaj kedvelői legközelebb 
február 25-én hallgathatnak operát 
a gödi művelődési házban.

Kulturális Örökség Séta
Többéves hagyományra tekint már 
vissza Gödön a Bátorfi  József helytör-
ténész által vezetett, városunk neve-
zetességeinek történeti vonatkozásait 
bemutató kulturális túra. Az idén kö-
zel ötvenen ismerhették meg a római 
limes, az avar kori földvár, a Kincsem 
fogadó és a postakocsi-állomás, 
a mai Feneketlen-tó környéke, illetve 
a Wigner-villa történetének sok éves 
kutatómunka során napvilágra került 
részleteit. A résztvevők a Nemeskéri 
úti temetőben koszorút helyeztek el 
Mayerff y József síremlékénél. A ko-
szorút biztosító Göd Városi Könyvtár 
munkatársai felhívták a helytörténet 
iránt érdeklődők fi gyelmét arra, hogy 
a Gödi Almanach korábban kiadott 
számai közül még sok beszerezhető 
a könyvtárakban.

V. Pálfai Kinga
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Megújult a József Attila 
Művelődési Ház

H
osszú évek óta tervezett felújítási mun-
kálatokat végeztek július második felé-
től mintegy két hónapon át Göd legfon-

tosabb közművelődési intézményében. 
A nyári hónapokban a József Attila Műve-
lődési Házban teljesen átalakították a több 
mint húszesztendős vizesblokkot, emellett 
megújult a színpad világítása és a nagyterem 
mennyezete is. 
A vizesblokk áttervezését és kivitelezését 
az önkormányzat fi nanszírozta, lehetővé téve 
egy új női és egy férfi , valamint – az előírások-
nak megfelelően – egy mozgáskorlátozotta-
kat kiszolgáló mellékhelyiség, illetve két, vé-
cével, zuhanyzóval ellátott öltözőhelyiség 
kialakítását. Új burkolatot kapott a folyosó, 
a székraktárat és a színpadi feljáró helyiséget 
is kitatarozták. A színpadi világítástechnika 
cseréjét pályázati forrásból sikerült megol-
dani. A kivitelezést helyi vállalkozóra bízták, 
aki messze a legkedvezőbb ajánlatot adta, 
a munkát pedig magas szakmai színvonalon, 
helyszíni műszaki vezetés biztosítása mellett 
végezte el (referenciái többek között a Kastély 
és a Kincsem óvodák felújításainak generál-
kivitelezése). A szeptember elejére tervezett 
átadás azért késlekedett, mert végül lehető-
ség nyílt a nagyterem korszerűbb, az álmeny-
nyezetbe épített fénytechnikával való ellátá-
sára is. A burkolat alatt egyébként a teltházas 
rendezvényeknél hiányolt légkondicionáló 
berendezés szerelvényei is elférnek. A régi 
tapéta eltávolítása után egy beltéri festés is 
hozzájárult a megújult külsőhöz.
– A felújítás zsúfolt hetei alatt féltő aggoda-
lommal, izgalommal és várakozással bábás-
kodtunk az újjászületés fölött. Nekünk, több 
évtizede itt dolgozóknak sokat jelent, hogy 
a „Kultúrházak éjjel-nappal” rendezvényen 
már megújult, méltó körülmények között fo-
gadhattuk vendégeinket – nyilatkozta Szabó 
Zsuzsa igazgató.

Az első felsőgödi harangszó emlékére
1911. október 8-án, éppen száz éve szentelték fel a mai Jézus Szíve 
Római Katolikus Plébániatemplom helyén a haranglábat.
A 19. század fordulóján Felsőgöd és környéke futóhomokos, vizenyős 
területeivel Sződ községhez tartozott. 1908-ban az előző évi parcel-
lázás nyomán kezdődtek meg igazán az építkezések. Az itt otthont 
teremtő telepesek közül 1910-ben Eisler (Lászlóff y) Emil vetette fel 
egy harang felállításának gondolatát, melyet egy Szilveszter-esten, 
id. Horeczky Ferenc vendéglőjében osztott meg az érdeklődőkkel, 
s egyben támogatókkal – már az első megbeszélésen 52 korona gyűlt 
össze a nemes célra. A felsőgödi telepesek Családotthon Egyesüle-
tének 1911 tavaszán megjelent közlönyében már arról tájékoztatták 
az adományozókat, hogy a korábban említett vendéglőben gyűlést 
tartanak a harangláb felállításának ügyében, és elszámolnak az an-
nak felállítására befolyt összegekkel. A 473,14 korona költségvetésű 
harangállítást a hívek lelkes adakozása tette lehetővé, 1911. október 
8-án került sor a harang ünnepélyes felszentelésére.

(forrás: a Felsőgödi Római Jézus Szíve Katolikus Egyházközség
Krónikája 1907–2008 c. könyv)

V. Pálfai Kinga

Vasvári Péter tervezôgrafikus mûvész

címû gödi kiállítása.

Helyszín: Göd, József Attila Mûvelôdési Ház

Megtekinthetô: 2011. október 14. és november 09. között

www.petervasvari.com

info@petervasvari.com

Evangelizációs istentiszteleteken hirdet igét 
Végh Tamás budapest-fasori lelkipásztor.
Felsőgödi Református Templom:
Október 27–29. (csütörtök – szombat) 18.00
Október 30. (vasárnap) 9.30
Alsógödi Református Templom:
Október 30. (vasárnap) 11.00 
Felekezetre való tekintet nélkül mindenkit szeretettel várnak!

Felhívás
2011. október 15-én a Napos Oldal Nyugdíjas Klub rendezi meg 
Gödön a „Gyalogol a világ” nevet viselő országos rendezvényt. 
Találkozóhelyek: Nemeskéri-Kiss-kúria, Ramóna, Pesti út – Kossuth 
utca sarka, indulás délelőtt 10 órakor. Közös úti cél: Dunapart Nyara-
lóházak (volt BM Üdülő), ahol a klub tagjai ásványvízzel és pogácsá-
val várják a résztvevőket – korhatár nélkül. 
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K
evesen lehetnek azok, akik az eső-
pettyezte ablakot látva azt kezdik 
tervezgetni, mikor mehetnek ki 

a természetbe. Pedig a gombazsák-
mányra pályázóknak éppen az ilyen 
időjárás az igazi elemük. Gombászni 
pedig bárhol lehet – városunk közvet-
len környezetében is.

De mik is azok a gombák, milyenek 
valójában ezek a különös élőlények? 
Egy egész tudományág foglalkozik 
velük, a mikológia. Az ma már vilá-
gos, hogy a régebbi rendszerezésük, 
amelyben a növények közé sorolták 
őket, hibás. A modern genetikai, sejt-
biológiai vizsgálatok egyértelművé 
tették, hogy a gombák se nem növé-
nyek, se nem állatok – egy harmadik, 
ugyanolyan rangú csoportot alkot-
nak. A növények fő jellemzője – azaz, 
hogy képesek fotoszintetizálni, a nap-
fény energiáját felhasználva szervet-
lenből szerves anyagokat létrehozni 
– nem igaz rájuk, ugyanúgy már „el-
készített” szerves anyagokból építik 
fel a testüket, mint az állatok. Ugyan-
akkor az állatok „csupasz” sejtjeivel 
szemben a gombák sejtjeit sejtfal bur-
kolja – igaz, ez kitintartalmú, ami nem 
fordul elő a növényeknél. Ezenkívül is 
számos különleges, csak a gombákra 
jellemző biokémiai, sejttani tulajdon-
sággal rendelkeznek. Tehát nagyon 
fontos tudatosítanunk magunkban, 
hogy ha gombával találkozunk, akkor 
nem valamilyen elkorcsosult növényt 

vagy furcsa állatot látunk, hanem egy 
egészen különleges élőlénycsoport 
egy tagját.

Amikor gombáról beszélünk, a leg-
több ember fejében a piros pöttyös 
kalapú, fi nom húsú vagy éppenség-
gel mérgező nagygombák jelennek 
meg. Fontos tudni, hogy az ehhez ha-
sonló gombák csupán egy töredékét 
képezik az összes fajnak. A legtöbb 
gomba egyáltalán nem ilyen nagy-
méretű vagy látványos külsejű, soku-
kat csak mikroszkóp alatt láthatjuk, 
vagy, ha kézbe foghatóak is, eszünk-
be sem jutna róluk, hogy a jól ismert 
csiperke rokonához van szerencsénk. 
Gondoljunk csak a hűtőben „bundát 
növesztő” ételmaradékra – a penész 
ugyanúgy gomba, mint az élesztő, 
amelyet tésztáinkban használunk, 
vagy amivel a nyári melegben hűsí-
tő sört gyártják, és ugyanide tartoz-
nak a fákon növő konzolos taplók is. 
És akkor még nem beszéltünk azok-
ról a „láthatatlan” gombákról, ame-
lyek ellen permetezéssel védekezünk, 
hogy meg ne betegítsék kertünk nö-
vényeit, vagy a kellemetlen bőrbeteg-
ségeket okozó fajokról. Sokakat zavar 
ez a nagy változatosság, hiszen való-
ban nehéz elképzelni, hogy ennyire 
különböző élőlények egy rendszer-
tani csoportba tartoznak, – de gon-
doljunk csak a földet túró gilisztára, 
az égen repülő madarakra és az esz-
közhasználó csimpánzokra, és máris 

láthatjuk, hogy ez a végletes válto-
zatosság az egész élővilágra, például 
az állatokra is jellemző.

Érdemes tisztában lennünk azzal is, 
hogyha egy nagy, kalapos gombára 
bukkanunk az erdőben, akkor még 
véletlenül sem látjuk az egész gom-
bát, csupán annak az ivaros szaporo-
dásért felelős spóratermelő szervét. 
A tenyésztest ugyanis a föld alatt, 
vagy legalábbis a növényi aljzatban 
rejtőzik. A gombák sejtjei hosszú fo-

Tanácsok gombászoknak:

–  A saját gyűjtésű gombát csak szak-
ellenőri átvizsgálás után fogyasz-
szuk!

–  A gombát kosárba, esetleg papír-
zacskóba szedjük, a nejlonzacskó-
ban befülled.

–  A különböző fajba tartozó gombá-
kat, de különösen azokat, amelyek 
ismeretlenek számunkra, külön 
kosárba vagy tasakba gyűjtsük.

–  A gombákat még a kosárba helyezés 
előtt tisztítsuk meg a földtől, hogy 
ne szennyezzék össze egymást.

–  Az öreg, kukacos példányokat fö-
lösleges leszedni!

–  Vigyázzunk a természetre, a ter-
mőhelyre, ne tapossuk össze, és ne 
pusztítsuk el a mérges gombákat 
sem – azoknak is megvan a maguk 
szerepe a természetben.

evesen lehetnek azok, akik az eső- vagy furcsa állatot látunk, hanem egy láthatjuk, hogy ez a végletes válto-

Gombák és gombászat
Gödön és környékén
KIS MAGYAR MIKOLÓGIA
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nalakat alkotnak – e fonalak neve 
hifa. Ezeknek a hálózata, szövedé-
ke a gomba igazi teste – ez szövi át 
a talajt, az elhalt vagy élő fatörzset, s 
adott esetben, ha betegséget okozó 
gombáról van szó, akár a bőrünket is. 
Amikor tehát gombát szedünk, akkor 
igazából nem a gomba teljes testét, 
hanem csak a szaporodáshoz szük-
séges különleges részét tesszük a ko-
sarunkba. A talajt átszövő gombafo-
nalaknak egyébként fontos szerepe 
van a természet örök körforgásában: 
a gombák legnagyobb része ugyanis 
„lebontó”, szaprofi ta szervezet, vagyis 
az elhalt szerves anyagokat teszi újra 
felvehetővé más élőlények számára.

A gombászás igen jó szórakozás – 
nemcsak a végeredmény, a fi nom 
gombaétel miatt, hanem a „vadászat” 
izgalma, és az erdőben, a jó levegőn 
való mozgás élménye is mellette szól. 
Ráadásul messze sem kell mennünk; 
a Göd környéki erdők igen sok siker-
élményt és fi nom falatokat adhatnak 
a gombászni vágyóknak. Persze, min-
den gomba más és más körülmények 
között érzi jól magát, mindegyiknek 
megvan a maga termőhelye és te-
nyészideje. Akadnak olyanok is, ame-
lyek speciális kapcsolatban vannak 
egyes növényfajokkal: a gomba hi-
fafonalai behatolnak a gazdanövény 
gyökerébe, és a növény csak a segít-
ségükkel képes megfelelő mennyisé-
gű tápanyaghoz jutni. Ilyen esetben, 
ha az adott növényfaj nem él a kör-
nyéken, hiába is keressük a hozzá 
tartozó gombát. (Ugyanakkor ez a je-
lenség fordítva is igaz: léteznek nö-
vények, amelyeknek a földjét ültetés 
után be kell oltani a vele szimbiózis-
ban élő gombával, különben hamaro-
san elpusztulnak.) Ez az úgynevezett 
mikorrhizás kapcsolat.
 Vannak tehát gombák, amelyeket hiá-
ba keresünk a környékünkön. Igen kis 
eséllyel bukkanhatunk például ízletes 
vargányára, de a második legkedvel-
tebb erdei gomba, a tölgyeseket-bük-
kösöket kedvelő rókagomba sem 
igen valószínű. Szerencsére vannak 
fajok, amelyek évről évre igen nagy 
tömegben szedhetők Göd határában 
is. Nagyon fontos azonban, hogy a le-
szedett gombát mindig vigyük el 
gombaszakértőhöz bevizsgáltatni! 
Ezt bármelyik piacon ingyenesen 
megtehetjük.

Sárga gévagomba
Már tavasszal feltűnik az ártéren a jel-
legzetes színű ehető taplóféle, a sárga 
gévagomba. Narancs- vagy citrom-
sárga színű telepei leggyakrabban 
fűzfákon találhatók, de más fafajon 
is megtelepszik. A fi atal példányokat 
érdemes leszedni – igaz, ezek kiseb-
bek, de az idősebbek már nagyon ke-
mények lehetnek. Az íze jellegzetes, 
kicsit savanykás-fűszeres, de igazán 
fi nom csemege – nem csoda, hogy 
a Duna-parton sétálva legtöbbször 
már csak a levágott telepek maradvá-
nyaival találkozhatunk.

Nagy őzlábgomba
Már július végétől kezdődik a szezon-
ja. A nagy őzlábgomba kedvelt célja 
a gödi gombászásoknak: mivel nin-
csenek különleges igényei, a környé-
ken is szép számban találkozhatunk 
ezzel a nagyméretű, kecses gom-
bával. A fi atal példányok dobverőre 
emlékeztetnek, aztán idővel kalapjuk 
„kinyílik”, és akár tányér nagyságú is 
lehet. A kalap tetejét pikkelyek díszí-
tik, a hosszú, kemény tönkön pedig 
mozgatható gallér található. A gom-
bákra általában igaz, de különösen 
feltűnő az őzlábgombánál, hogy ahol 
egy van, ott többnek is kell lennie – ha 
találunk egyet, érdemes körbenézni 
a környéken! Igen fi nom, nagy siker-
élményt nyújtó gomba, és a tapasz-
talatok szerint sok kosárnyit is lehet 
szedni belőle a környéken.

Szürke tölcsérgomba
Ilyenkor ősszel a Csomád felé eső er-
dőkben gyakran találkozhatunk szür-
ke tölcsérgombával. Általában igen 
nagy tömegben tűnik fel, sokszor sza-
bályos „boszorkányköröket” alkot. Ka-
lapja 5–15 cm-es lehet, fi atalon dom-
ború, majd közepén púpos tölcsérré 
alakul. Színe olajos fehér-szürke lehet, 
de jellegzetes, erős, halványan ánizs-
ra emlékeztető szagáról ismerhető fel 
legkönnyebben. Ez az erős szag erős 
ízzel is párosul: bár ehető gomba, ezt 
az aromát sokan nem kedvelik. Aki ér-
zékenyebb, annak a gyomrát is meg-
viselheti – éppen ezért inkább fűszer-
gombának használatos.

Ízletes rizike
Az ízletes rizike a fenyőkkel képez 
mikorrhizát, éppen ezért a környé-
künkön telepített fenyvesekben ér-
demes keresni. Ez a gomba is mos-
tanában, ősszel tűnik fel. Viszonylag 
nagytermetű, tölcsér alakú gomba, 
színe jellegzetes narancsszínű vagy 
téglavörös, amin zónás, sávos rajzo-
lat található. Fontos ismertetőjegye 
az is, hogy a kalap sérülés hatásá-
ra narancssárga tejnedvet bocsát ki, 
amely hamarosan megzöldül – így 
igen kevéssé bizalomgerjesztő zöld–
vörös–narancssárga foltossá válik 
kosarunkban. Ennek ellenére igen fi -
nom, ízletes faj.

Pásztor Balázs

Sárga gévagomba
Már tavasszal feltűnik az ártéren a jel-
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Sárga gévagomba – fotó: Tomasz 
Przechlewski 

Nagy őzlábgomba
Már július végétől kezdődik a szezon-
a A nagy őzlábgomba kedvelt célja Íz

Nagy őzlábgomba – fotó: Pásztor Balázs

zürke tölcsérgomba
yenkor ősszel a Csomád felé eső er-

dőkben gyakran találkozhatunk szür

Sz
ye

Szürke tölcsérgomba – fotó: Maja Dumat

zletes rizike
Az ízletes rizike a fenyőkkel képez 
mikorrhizát éppen ezért a környé

zlet

Ízletes rizike – fotó: Francois Rey
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Z
alay Mona a városról: Szeretek 
itt élni, szeretem a várost a ki-
tűnő adottságai miatt. Fekvése 

páratlan, a Duna jelenléte igazán kü-
lönlegessé teszi, Budapest közelsége 
pedig központivá. Izgalmas és egye-
dülálló, ahogy keveredik itt a fővárosi 
és az elővárosi kultúra. A nyugalom, 
a csend, a harmónia mellett – ez el-
engedhetetlen az alkotó, kreatív 
munkához –, ha jól fi gyel az ember, 
a nagyváros lüktetését is érezhe-
ti. Közlekedése abszolút megoldott, 
az egyik legjobb az elővárosi telepü-
lések között. Tősgyökeres „bel-budai-
nak” vallom magam, Gödön azonban 
mindent megtaláltam, amit kerestem. 
Így lett ez a város nem csupán lakó-, 
de alkotóhelyem is.

*
Gödi Termálfürdő, Tanévnyitó 
Sportnap – 2011. szeptember 10.
Modell: Viktória, 18 éves

Mióta él Gödön, s a város melyik ré-
szén?
– Alsógödön élek több mint 10 éve.

Éppen mit csinál, hová tart?
– Zumba-oktatóként veszek részt 
a rendezvényen. Két bemutató órát is 
tartottam, hogy a gödiek megismer-
jék, kipróbálják ezt az új színes–tán-
cos–dinamikus mozgásformát.

Milyen ruhákat, stílust, kedvel?
– Alapvetően sportosan öltözöm – 
a zumba miatt is – ,de ha módom van 
rá, szívesen viselek fi atalos, divatos, 
„csajos”, kicsit őrült ruhákat. Mindig 
nagy hangsúlyt fektetek a kiegészí-
tőkre: a táskákat, az ékszereket és 
az órákat is imádom! 

Melyek öltözetének kedvenc elemei?
– A felsőm és a zumba-karkötők – pil-
lanatnyilag ezek a kedvencek. 

Ön miben különleges?
Színes, vidám, bohó, szenvedélyes és 
játékos – ilyen tánc a zumba, és egy 
kicsit ilyen vagyok én is. Úgy érzem, 
ezek a karkötők ezt sugározzák, ezt 
az életérzést közvetítik. Ezért szere-
tem viselni őket. 

A szakértő véleménye: 
A sportoláshoz használt ruhák és ki-
egészítők– ugyanúgy, ahogy az utcai 
viseletek – erősen követik a divatot. 
Mivel a szabásvonalaik nem mutat-
nak nagy amplitúdót, főleg a mintá-
zat és a színek terén tudják nem csak 
követni, hanem teremteni is a tren-
deket. Egyre jobban terjed itthon is 
a tömegsport, a fi tt, sportos életvitel, 
ez pedig magával hozza azt az igényt, 
hogy testmozgás közben is jól öltö-
zöttek, ápoltak legyünk, hiszen kö-
zösségekben kell megjelennünk. Egy 
jól megválasztott sportfelszerelésnek 
így kettős szerepet kell betöltenie: 
egyrészt esztétikai, másrészt funkcio-
nális szempontból is meg kell felel-
nie, ráadásul az extra igénybevételt 
is bírnia kell. A kiegészítők és a díszí-

tőelemek nem gátolhatják a mozgás 
szabadságát, ezért a sportöltözék ál-
talában letisztultabb, mint egy hét-
köznapi viselet.
Modellünk, Viki a tipikus mai, nem 
sportos, hanem sportoló nő meg-
testesítője. Sötét hajához jó választás 
az élénksárga trikó és az elasztikus, 
cipzáras, rövid ujjú felső. Kedvenc 
zumba-karkötői mutatós, fi atalos, vi-
dám szintfoltjai a szettnek. Vélemé-
nyem szerint a nadrág és a cipő is le-
hetne ugyanolyan vidám hangulatú 
és színű, mivel Viki jó alakja lehetővé 
tenné ezt. A sportolásnál jobban ki va-
gyunk szolgáltatva a márkáknak, mint 
egyébként, hiszen itt egészségünk 
védelme is szempont. Ez a kérdés fő-
leg a lábbelik esetében fontos. A jó 
márkák garanciát jelentenek az elvárt 
minőségre, az örök igazság azonban 
itt is áll: márkát vásárolhatunk, de stí-
lust nem!

Turtóczki S. Ede

A gödi stílus nyomában
ARCOK, RUHÁK, HELYEK ÉS EMBEREK 

Egy város arculatát a benne élők egyénisége, karaktere formálja egyedi-
vé. Alkalmanként vissza-visszatérő összeállításunkban a gödiek ízlésének, 
megjelenésének nyomába szegődünk: megfi gyeljük, mit, mikor, hol és ho-
gyan viselnek a városlakók, s ezen keresztül villantjuk fel a város egy-egy 
lehetséges arcát. Hangulatok, színek és helyszínek, életképek és ruhák, 
Zalay Mona stylist véleményével kísérve. 

Szakértőnk: Zalay Mona
divattervező, stylist

Végzettség: Iparművészeti Egyetem 
– textiltervezés, kötöttanyag- és di-
vattervezés. Számos díj és bemutató 
itthon és külföldön.
Divatbemutatók: külföld: Kuba, Bécs, 
Amszterdam; itthon: Műcsarnok, 
Nemzeti Galéria, Iparművészeti Mú-
zeum, Pecsa, szállodák, pubok stb. 
Díjak: BNV Nagydíj, CubaModa, 
Eurohod, Szórakaténusz stb. 
Színházi tervezések: Győri Nemzeti 
Színház, Madách Színház, Pesti 
Kamaraszínház 
Illusztrációk: Magyar Nemzet, 
Magyar Narancs
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Ne csigázz!
VAGY MÉGIS?

L
egenda vagy valóság, 
hogy a kakaós csiga gödi 
találmány? Ezt a kérdést 

tették fel sokan a Gödön 
Sütik Baráti Kör csapatának 
az új kenyér ünnepén, ami-
kor a közmegegyezés sze-
rinti és az interneten keringő 
információk alapján Pösch 
Mór gödi cukrászmesterről 
meséltünk.
A legenda szerint Pösch Mór 
készítette ugyanis az első 
kakaós csigát 1908 januárjá-
ban a 33. születésnapjára. A barátok számára készített süte-
ménynek akkora volt a sikere, hogy hamarosan a cukrászdá-
ba is került belőle, bár a jeles süteményt készítője akkor még 
csokoládés tekergének hívta.
A csiga nyomába eredtünk, de az internetes adat fi lológiai 
háttere ezúttal is fájdalmasan hiányzott. No de szerencsére 
itt van nekünk a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari 
Múzeum, ők majd biztosan tudják – gondoltuk. 
Stílszerűen fogalmazva a kissé legendaízű adat bizony raj-
tuk is kifogott! Sem a Magyar sütő cukrász- és mézeskalácsos 
ipar története, sem a Jubileumi könyv a Budapest-fővárosi 
cukrász és mézeskalácsos ipartestület huszonöt éves fennállása 
alkalmából (mely vidéki cukrászokat is felsorol), sem pedig 
Borsódy Mihály édességkészítéssel, illetve a cukrász ipartes-
tület történetével foglalkozó szakmunkái nem tárgyalják ezt 
a számunkra kedves kérdést.
Miközben elkedvetlenedve néztünk a Magyar cukrász és 
mézeskalácsos szaklapra, és előttünk tornyosultak még 
a Cukrász újság és a Cukrász munkás című folyóiratok is, már 
tudtuk, hogy itt csak a helytörténeti búvárkodás segíthet…
A gödi könyvtárban található-, összességében 4000 oldal-
nál is több Gödi almanach kötetei előtt ugyan egy pillanatra 
meghátráltunk, azonban a tartalommutatók és a könyvtáro-
sok segítő szavai hamar rálátást adtak a szóba jöhető tanul-
mányokra…
Nem kevésbé volt fontos néhány szakavatott helytörténész 
és a témával már foglalkozó nyitott ember faggatása sem, hi-
szen kutatómunkájuk során biztosan feljegyeztek egy ilyen 
kardinális adatot, ám az általunk eddig megkérdezettek ta-
nácstalanul álltak a magabiztos internetes „hírközlés” előtt.
Mi marad akkor? Önök, kedves gödiek! Ki tud róla? – tesszük 
fel másként a kérdést. Ki tud erről a cukrászról és az ő kakaós 
csigájáról? Él-e itt Gödön leszármazottja Pösch Mórnak, vagy 
őriz-e valaki az ő készítményeiről bármilyen receptet?
Ha akarjuk magunknak a kakaós csigát, tegyünk érte! Ku-
tassuk fel, honosítsuk meg, vagy süssük meg Göd legjobb 
kakaós csigáját – ki-ki erejéhez mérten!

Vajda Ágnes, 
a Gödön Sütik Baráti Kör vezetője, a készülő 

Első gödi süteményes és kenyereskönyv szerkesztője

Kakaós csiga
Hozzávalók:
Tészta: 0,5 kg fi nomliszt, 10 dkg puha vaj, 1 tojás, kb. 3,5 dl 
tej, 2,5 dkg friss élesztő, 1 csapott kiskanál só, 3 evőkanál 
cukor, ½ vaníliarúd, ½ citrom reszelt héja, 1 evőkanál rum
Kakaós töltelék: 10 dkg puha vaj, 10 dkg cukor, 2 evőkanál 
cukrozatlan kakaópor, 1 vaníliás cukor
Kenéshez: 2 tojás
Locsoláshoz: 3 evőkanál cukor, 3–4 dl tej és a vaníliarúd má-
sik fele

Elkészítés:
1 dl cukros tejben felfuttatjuk az élesztőt, majd az átszitált 
liszt közepébe keverjük. Hozzákeverjük a többi hozzávalót 
vigyázva, hogy a zsiradék csak a végén kerüljön bele, és 
a sót a tál széléről körbeszórva keverjük hozzá. Rugalmas, 
nem ragadós tésztát dagasztunk, majd letakarva, meleg 
helyen 30–40 percet kelesztjük. Eközben a puha vajat ösz-
szekeverjük a kakaóval és a cukorral. 
A megkelt tésztát lisztezett deszkára tesszük és kb. fél cen-
ti vastagra nyújtjuk. (Ahol szeretik, lehet két rudat készíte-
ni, és az egyik felét cukrozott fahéjjal megkenni.) Rákenjük 
a tölteléket, feltekerjük és 1,5–2 centis tekercsekre vágjuk. 
Sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, a túlnyúló külső csíko-
kat a tekercs alá simítva. Meleg helyen kb. 35–40 perc alatt 
újra kelesztjük, megkenjük tojással és 210 fokos sütőben 
kezdjük el sütni. Kb. 8–10 perc után levesszük a hőt 180 
fokra, és még 12–15 percig sütjük a csigákat. Kb. 5–6 perc-
cel a sütési idő lejárta előtt a tepsit kivesszük a sütőből, és 
meglocsoljuk a langyos cukros-, vaníliás tejjel. Ettől sokáig 
puha és friss marad ez a mennyei kakaós csiga!

V. Á.

Küldje be édes- és sóssütemény- vagy 
kenyérreceptjét, hogy megjelenhessenek az első 

Gödi süteményes és 
kenyeres könyvben!

Olyan recepteket keresünk, melyeket a gödiek saját ízlésükre 
formálva alakítottak, illetve régóta családi kedvencnek 

számítanak. Fogyókúrázókra, cukorbetegekre és kisgyerekekre 
gondolva olyan sütis recepteket is várunk, melyeket ők is bátran 

fogyaszthatnak. 
A beküldött saját – tehát nem szakácskönyvből kiollózott! – 
receptek legjobbjai megjelennek az első Gödi süteményes és 

kenyeres könyvben.
Pályázati feltételek: 

A pályázó állandó vagy ideiglenes gödi lakos, vagy Gödről elszármazott. 
Egy pályázó maximum három recepttel jelentkezhet. 

Fiatalok, kismamák, csapatok, barátok és szerelmespárok első önálló 
receptjeit is várjuk! A beküldők között értékes ajándékokat sorsolunk ki!

A szerkesztők 2011. október 31-ig  a godisuti@gmail.com 
e-mail címre vagy a kihelyezett receptgyűjtő pontokon várják 

családidesszert-ötletüket. 
Receptgyűjtő pontok: 

Városi Könyvtár: 
2131 Göd, Pesti út 72. Tel.: 06-27-532-155, e-mail: konyvtar@god.hu  

Gödi Fiókkönyvtár: 
2132 Göd, Kálmán utca 13. Tel.: 06-27-345-101, e-mail: konyvtar@god.hu

A receptversennyel és a kiadvánnyal kapcsolatban érdeklődni lehet: 
Vajda Ágnes szerkesztő, 2132 Göd, Pannónia utca 15. 

Tel.: 06-70-629-6385 vagy 06-70-338-8605  E-mail: godisuti@gmail.com

Indul az elso gödi recep
tver

sen
y!
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A
lsógöd, Homoksziget (a Du-
na-Ipoly Nemzeti Parkhoz tar-
tozó természetvédelmi terület), 

és Felsőgöd. Más-más lehetőségek, 
más-más érvényben lévő szabályo-
zás. A Duna-parttal kapcsolatos fej-
lesztésekről, engedélyeztetésekről, 
tervekről Kovacsik Tamás önkormány-
zati képviselőt, a Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság elnökét 
kérdeztem. 

Milyen stádiumban van az alsógö-
di szabad strand engedélyeztetése, s 
milyen feltételeknek kell megfelelni 
az átadáshoz?
– Az engedélyeztetést egy nagyon 
hosszú bírósági ügy előzte meg. Egy, 
a part közelében helyet foglaló vál-
lalkozóval szemben a Legfelsőbb 
Bíróság a mi javunkra döntött, lehe-
tővé téve a strand működtetését. Né-
hány kritériumnak meg kellett felelni: 
négykaros zuhanyzót, öltözőt, ivó-
vizes kutat, mozgáskorlátozottaknak 
is megfelelő toalettet kellett építe-
ni, utóbbira pályázatot is nyertünk. 
Feltétel volt, hogy a strand a révtől 
száz méterre legyen. A működtetésre 
a szakhatóság szeptember közepén 
megadta az engedélyeket, ezeket ta-

vasszal már csak frissíteni kell. Több 
évtized után ismét szabályosan lehet 
strandolni Alsógödön.

Haladjunk feljebb pár száz métert!
– Picit feljebb, a Homokszigeten 
táblákkal szabályozták a kikötést és 
a fürdőzést. A vízirendőrök rendsze-
res ellenőrzést tartanak, így nem kell 
a motorizált hajóktól félniük a für-
deni vágyóknak. Abban, hogy idáig 
jutottunk a stranddal és a szigettel, 
nagyon nagy a szerepe Tarjányi Judit 
főépítész asszonynak. Jövőre a sze-
mét szervezett elszállítását kívánjuk 
megoldani.

Mik a tervek Felsőgödön, a bástyák 
előtti területen? Ott is sokan strandol-
nak.
– Azon a szakaszon nincs kijelölt sza-
bad strand, elvileg tehát tilos a fürdő-
zés. Elkezdjük az engedélyeztetést, és 
reményeink szerint jövőre akár ott is 
kiépülhet fürdőzésre alkalmas, szabá-
lyos strand.

Mit kell tudni a vízminőségről?
– A szakhatósági ellenőrzések alkal-
mával a Duna vize a teljes gödi szaka-
szon kiváló minősítést kapott.

A sporthajózást, a fürdőzést tehát 
kipipálhatjuk. Mi a helyzet a horgá-
szattal?
– A gödi területen szabad horgászni, 
két helyszínt kivéve. Az egyik az alsó-
gödi strand a nyitva tartás idején, a má-
sik a Homoksziget, ahol csak a partról 
lehet horgászni, ott a csónakból törté-
nő pecázást tiltják a szabályok.
Az alsógödi csónakház környékén, 
a Széchenyi csárda szomszédságában 
kezdődik a főváros felől a vízi élet. 
A Gödi SE itt „lakó” szakosztályának 
mintegy 80 utánpótláskorú verseny-
zője, 50 szenior tagja, a szabadidő 
ágazatnak 75 tagja van. A kompátkelő 
környékén pezsgő élet zajlik tavasztól 
őszig. 
A kajakosok nemzetközi szinten is 
rendre a legjobbak közt vannak – 
idén  Hagymási Réka vb-aranya és 
Havas Balázs Eb-ezüstje kiemelkedő 
–, a folyamatos toborzásnak köszön-
hetően biztosított az utánpótlás. Mint 
Barazutti László, a GSE 27 éve működő 
szakosztályának vezetője elmondta, 
célkitűzésük, hogy az ott kiépített inf-
rastruktúrát minél többen elérjék, mint 
nevelőegyesületnek pedig feladatuk 
megteremteni az egészen fi atalok biz-
tonságos vízre szállásának feltételeit. 
Számukra kedvező, ha a strand átadás-
ra kerül, mert az egyfajta szabályozott-
ságot biztosít. A jelentős hajóforgalom 
okozta erős hullámzás azonban a kez-
dők oktatását és az élversenyzőik fel-
készülését akadályozza – utóbbiak 
számára akár kétmillió forintos plusz-
költséget jelent évente a sok vidéki 
edzőtábor, noha erre a Dunakanyarban 

A vízi közlekedést 
meghatározó jogszabályok:
-  a vízi közlekedésről szóló 2000. 

évi XLII. törvény,
-  a vízi közlekedés rendjéről szóló 

39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet, 
-  a Hajózási Szabályzat.

Szabadidő

Sport és szabadidő a Duna-parton
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYT KAPOTT AZ ALSÓGÖDI STRAND

A Dunakanyar kapujaként emlegetett Gödöt, Szigetmonostorral és Suránnyal szemben, mintegy ötkilométeres 
szakaszon kíséri a Duna. A folyó és partjai a természeti adottságaiknak köszönhetően számos szabadidős lehető-
séget kínálnak az itt lakóknak és az ide látogató pihenni vágyóknak. 
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A két világháború közötti alsógödi strand (korabeli képeslap)



GÖDI KÖRKÉP – 2011. 9. SZÁM 23

SPORT

is lehetőséget kellene teremteni, ezen 
dolgoznak. A közelmúltban a Homok-
szigeten szigorították a kikötés szabá-
lyait – melyre táblák fi gyelmeztetnek 
–, ez egyfajta rendet eredményezhet 
a fürdőzők és a vízitúrázók viszonylatá-
ban. Barazutti László kiemelte, az erős 
motorizáció mellett szeretné, ha a ka-
jak-kenu sport is megtalálná a helyét, 
és biztonságos maradna. Ehhez a sza-
bályok betartására és mindenek felett 
a labilisabb hajókban ülők irányába 
tanúsított nagyobb fi gyelemre lenne 
szükség.

Dalnoki Tibor, az 1999-óta működő 
Dunai Vízisport Alapítvány elnöke 
hozzátette, céljuk a sportérték és kö-
zösség megteremtése egy jó szelle-
miségben, az egészséges életmód 
alakítása, az utánpótlás toborzása. 
Feladatuknak tartják a Duna-part tisz-
tán tartását, a környezetvédelmet, 
a vízi közlekedés és viselkedés írott 
és íratlan szabályainak terjesztését. 
„Együttműködésre törekszünk a civil-
szervezetekkel, így a gödi rotarysok-
kal és a Vadkacsa Egyesülettel. A nyá-
ri nemzetközi gyermektáborban és 
a szemétszedésben is ennek szelle-
mében működtünk közre. Aktív szere-
pet vállalunk a Dunakanyar egyik leg-

nagyobb rendezvénye, a Göd Kupa 
szervezésében, de a Duna Stratégia 
kérdéskörének népszerűsítésében, il-
letve a Duna jobb és bal partján élők 
összefogásának szorgalmazásában is 
részt veszünk.”
Nyár végén az alapítvány és a szak-
osztály társszervezője volt a leány-
falui Vadkacsa Egyesület által életre 
hívott dunakanyari parttisztításnak, 
mely Visegrádra, Kisoroszira, Pócsme-
gyerre, Leányfalura és Gödre terjedt 
ki. A hagyományteremtő esemény 
célja hosszú távon, mint Pándi László 
elnök-főszervező elmondta, a teljes 
Dunakanyar megtisztítása társadalmi 
összefogással, önkéntes munkával, 
a fi atalok bevonásával. A gödi Ho-
mokszigeten a nyári táborozók soka-
sága, illetve egy-egy tavaszi árhullám 
is jelentős szemetet hagy maga után. 
Az akció során a sportolók, azok szülei 
és edzőik, valamint az önkormányzat 
dolgozói, közel hetvenen összesen 
mintegy 8 köbméter szemetet gyűj-
töttek és szállíttattak el.

A gödi Duna-part egészen a felsőgödi 
Duna csárdáig bejárható gyalogosan 
sétányokon, erdei utakon, akár kanyar-
gós, kiépített, védett kerékpárúton is.

Vasvári Ferenc

Rekordlistás harcsát fogtak a Homokszigetnél
Szeptember 4-én hajnali fél 3-kor három fi atal sporthorgász 187 cm hosszú, 61 
kg-os harcsát fogott a Homokszigeten. Póka Gábor gilisztával csalizva akasztot-
ta meg a halat, és végül Sápi Zoltán és Kurdi Benjámin segítsége is kellett ahhoz, 
hogy bő fél órás fárasztás után ki tudják emelni a vízből. ,,Bevágás után olyan 
érzésem volt, mintha ki akarnák tépni a kezemből a botot” – mondta Sápi Zoli. 
A horgász felszerelése 3,6 méteres, 300 g dobósúlyú botból, peremfutó orsóból, 
0,45-ös monofi l zsinórból és 1/0 horogból állt. A hal a Magyar Horgász rekord-
listáján is szerepelni fog.

A Szüreti Fesztiválon 
a sport is főszerepet 
kapott 

A
z idei Szüreti Fesztivál igen válto-
zatos sportprogramokat is kínált. 
A lovas programok mellett futás, 

gyermekfoci, strandröplabda és tánc-
bemutatók szolgáltatták a látnivaló-
kat illetve az izzasztó programokat.
A látványos lovas bevonulás feled-
hetetlen volt az alsógödi kiserdőben 
tartózkodóknak. A gödi nagy lovar-
dák mellett a környező településekről 
is érkeztek négylábúak; egyidőben 
láthattuk több lovas szakág képvise-
lőjét. A felvonulás végén bárki nye-
regbe pattanhatott, hintóba ülhetett, 
ismerkedhetett a lótartás szabályai-
val; beszélgethetett a különböző ha-
gyományőrző lovas kultúrákról. A GSE 
„színeiben” bemutatót tartó Lenkei 
Ákos kaszkadőrshow-ját testközelben 
lehetett megtapasztalni.
A Gödi SE több szakosztálya – a to-
borzás mellett – bemutatót tartott: 
a kajakosok sátrában világbajnokkal 
találkozhattunk, illetve háló mellett 
szakember segítségével, alkalmi ok-
tatás keretében lehetett kipróbálni 
a tollaslabdázást. A különböző stílu-
sú táncsportok élményét többek közt 
a GDSE ifj ú hölgyeinek köszönhettük.
A fesztiválon Wagner László ismét 
szervezett Belépés Családostul prog-
ramokat. Összesen mintegy 100 in-
dulója volt a családi, az ovis, az alsós, 
a 2 és 5 km-es futóversenyeknek. 
A strandröplabda-kupán 7, a labda-
rúgó Városi Utánpótlás-kupán (VUK) 
8 iskolás, 4 óvodás csapat mérkőzött. 

Vasvári Ferenc

Eredmények

Strandröplabda Kupa 
Gyerekek: 1. GDSE Wild Cats, 2. Bad Boys, 
3. GDSE Párducok
Felnőttek: 1. Hősök, 2. GDSE Ősök, 
3. Lázadók

Labdarúgó VUK Kupa
Ovisok: 1. Hétszínvilág Óvoda, 2. Lenkey 
Óvoda, 3. Kastély Óvoda
Iskolások: 1. 2/c, Németh László Iskola, 2. 1/c, 
Németh László Iskola, 3. 2/ab, Huzella Iskola

Családi futás
1. Vasvári család, 2. Nemes-Bohl család, 
3. Medve család
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B
agócsi Sándor a Dunántúli-domb-
ságon, a Szekszárdtól mintegy 20 
kilométerre található Murgán szü-

letett. Fontos ez, mert meghatároz-
ta a természethez, az állattartáshoz, 
a földműveléshez, a mindennapos 
mozgáshoz való kötődését.

– Ma is, amikor hazamegyek a szülőfa-
lumba, s közeledem a tolnai dombok 
felé, eszembe jut ’66-ban, gimnazista-
ként írt fogalmazásom: „Ránevet a Nap 
a bogárhátú dombokra” – elmélkedik, 
miközben relikviáit mutatja.

Ennyire lírai vagy, Sanyi bácsi? In-
kább irodalmárra vall, mintsem test-
nevelőre, noha a kettő nem zárja ki 
egymást…
– Szeretem az irodalmat, valójában 
magyar-történelem szakos tanárnak 
készültem, de Kavász tanárnőt vé-
gül legyőzte Zsigmond tanár úr, aki 
a testnevelő pályára irányított. 

Hogyan teltek a diákévek, hogyan lett 
a tolnai kissrácból a gödi sport egyik 
meghatározó alakja?
– Tízéves voltam, amikor 1960-ban 
Gödre költöztünk. A felsőgödi 1. szá-
mú iskolába jártam, ahol Zsigmond 
László válogatott atléta volt a taná-
rom, aki hamarosan meghatározó 
példakép lett a számomra. Innen 
a budapesti Szinyei Merse Pál Gim-
náziumba kerültem, ahol a sport sze-
retetét Apródi Jenőtől kaptam. Majd 

egyenes út vezetett a Testnevelési 
Főiskolára. A gimnáziumban a renge-
teg torna, labdarúgás, futás a Margit-
szigeten – mind-mind egyértelművé 
tette, hogy nekem a sporttal kell fog-
lalkoznom. Hetvenegyben katona 
lettem, majd jöttek a főiskolás évek. 
Hetvenötben diplomáztam, de ’73-
tól már a gödi kézilabdásokat edzet-
tem; a TF után a Németh László Iskola 
elődjében lettem testnevelő, Gazdag 
István utódaként.

Ez azt jelenti, hogy 35 esztendőn ke-
resztül egyetlen munkahelyed volt?
– Sőt, a nyugdíjlapomon az is rajta van, 
hogy egy nap betegállományban sem 
voltam ez idő alatt. Volt közben négy 
térdműtétem, mindig nyáron estem túl 
rajtuk. 2010 végén mentem nyugdíjba, 
s a GSE kézilabdacsapatot is átadtam. 
Utódom Tősér Tibi lett, a szakosztályt 
Dankó István és Juhász Zsuzsa viszi.

Térjünk vissza a ’70-es évekhez. Hírlik, 
jégkorongcsapat megalapításában is 
jelentős szereped volt…
– A hokit anno, Jakabházy Lászlónál 
ifi válogatott kerettagságig vittem. 
A TF-fel párhuzamosan már nem ját-
szottam, de Gödön létrehoztunk 
Mikesi Árpival egy amatőr csapatot. 
Az iskolaudvart telente fellocsoltam. 
A 35 év alatt mindössze két jégmentes 
szezon volt. A csapatot több, még ma 
is gödi alkotta: Szilassy Béla, Vízvári 
Zsolt, Lugosi László, Fülöp József és 
Gyula, Simon András és a Pongrác 
testvérek. 

Amellett, hogy generációkat neveltél, 
s megalapoztad a kézilabdát, a jég-
korongot, milyen sportok köthetők 
még hozzád?
– Atlétákkal, labdarúgókkal megyei 
döntőben voltunk érdekeltek. Több 
labdarúgóm NB I-ben is szerepelt, 
Varga Zoli és Kekecs Csaba a Dózsá-
ban játszott, Balázs Zoltán Maradona 
ellen lépett pályára. Tősér Tibi is a já-

tékosom volt. Húsz év alatt több száz 
gödit tanítottam meg síelni, a mai na-
pig is 55–60 fős csapatokat szervezek 
az osztrák Hirscheggbe.

Mit tartasz legnagyobb szakmai sike-
reidnek?
– Tizenegy évestől a felnőttig minden 
korosztályt edzettem. Ötször játszot-
tunk országos döntőt a fi atalokkal, míg 
a felnőttekkel a másodosztályban sze-
repeltünk a legjobbak között. Barbara 
lányom többszörös gólkirály, korábbi 
ifi válogatott. Kiemelkedő játékosaim 
voltak Birkás Anikó, Turtóczky Ági és 
Gyetván Kriszta. Több anyát és lányát 
is tanítottam.

Most, hogy már nem az iskolai és 
az edzői feladatok töltik ki minden-
napjaidat, mivel foglalkozol?
– Sokat vagyok négyéves unokámmal, 
„VIII.” Bagócsi Sándorral. Kirándulunk, 
bringázunk, lemegyünk a Dunára. 
Van egy kenum, a barátaimmal a kö-
zelmúltban még fát is ültettünk a har-
madik bástyánál, de vandálok eltörték 
a fi atal törzsét. Szüleimtől örököltem 
a kert, a föld tiszteletét; sokat kertész-
kedem, korábban még tyúkot, puly-
kát, libát, nyulat is tartottam. Szóval 
nem unatkozom…

Vasvári Ferenc

Kézilabda

A sikerkovács letette a kézilabdát
INTERJÚ BAGÓCSI SÁNDORRAL
A kézilabda nagymestere, a hetvenes évek elejétől a sportélet egyik meg-
határozó személyiségének számít Gödön. Az idei augusztus 20-ai városi 
ünnepségen szakmai munkásságának elismeréseként életműdíjjal tüntet-
te ki a város. 

Bagócsi Sándor 
1950. szeptember 17-én született.
Három gyermeke van: Barbara kézi-
labdázik, Barnabás fodrász, Sándor 
autókkal foglalkozik; egy fi úunoka 
nagypapája.
Kitüntette Kuncze Gábor miniszter, 
2008-ban az év pedagógusa lett 
a Németh László Általános Iskolá-
ban, 2011-ben pedig Pro Urbe-díjat 
vehetett át a gödi önkormányzattól.
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Gödi siker a Dunakeszi Feszten: 
Sárköziék nyerték a főzőversenyt
Több környékbeli település csapatának részvételével zajlott 
az első alkalommal megrendezetett háromnapos Dunakeszi 
Feszt keretében a Kistérségi Hétpróba. Az eseményen gödi 
csapat is részt vett, mely több számban is sikerrel szerepelt, 
szkandereseink például az első helyen végeztek. A szeptem-
ber 16–18-ai fesztiválon a programok között a sport és a kul-
túra egyaránt szerepet kapott. 
A hétpróba sportos műsorszámai közt sárkányhajó-ver-
seny, kötélhúzás, kalapácsos erőmérés, „műbika-rodeó”, 
főző,- illetve szkanderverseny is szerepelt. 
A gödi együttesben Markó József polgármester mellett 
az önkormányzat több vezetője és munkatársa is „állta” 
a próbákat. A hét versenyszám eredményei alapján az ösz-
szetett versenyt végül Mogyoród nyerte a vendéglátó 
dunakesziek előtt. A gödiek is remekül helyt álltak, a főző-
versenyben például Sárközi Károly és csapata hozhatta el 
a győztesnek járó díjat.

V. F. 

Kanászleves – a díjazott recept: 
Hozzávalók 4–6 személy részére : 10 dkg húsos füstölt sza-
lonna, 10 dkg füstölt kolbász, 2 nagy sárgarépa, 2 közepes 
petrezselyemgyökér, ½ karalábé, ¼ zeller, 1 nagy fej vö-
röshagyma, 1 csokor petrezselyemzöld, 2 nagy burgonya, 
1 púpozott evőkanál étkezési keményítő, 2 dl főzőtejszín, 
1,5 l húsleves (kockából is jó), só-bors-pirospaprika ízlés sze-
rint, 2–3 gerezd fokhagyma.
A húsgombóchoz: 25 dkg darált sertéshús, 1 dl főtt rizs, 
1 tojás, 1 kisebb vöröshagyma reszelve, 2 gerezd fokhagy-
ma reszelve, só, bors, petrezselyem. 
A hozzávalókból nedves kézzel dió nagyságú gombócokat 
formázunk.   
Elkészítés: A kis kockákra vágott szalonnát kevés olajon 
kiolvasztjuk, majd a kolbásszal összepirítjuk, szűrőkanál-
lal kiszedjük. A visszamaradt zsiradékon az apróra vágott 
hagymát a felkockázott zöldségekkel és a petrezselyemmel 
együtt megpirítjuk, pirospaprikával megszórjuk. A húsleves-
sel felöntjük és kóstolgatás közben sóval, borssal ízesítjük, fel-
forraljuk. A kockára vágott burgonyát hozzáadjuk, majd for-
rás után a húsgombócokat belerakjuk. 20–25 perc főzés után 
a sült szalonnát és a kolbászkarikákat hozzáadjuk, a zúzott 
fokhagymával ízesítjük, végül tejszínnel elkevert keményítő-
vel folyamatos keverés közben besűrítjük, és készre főzzük.

Vízisport-nap a felsőgödi strandon

T
anévnyitó vízisport-napra került sor szeptember 10-én 
a Gödi Termálfürdő területén. Hasonlóan sokszínű, 
„medenceközeli” eseményre még nemigen volt példa 

Gödön. A programok – amelyeket szakértők segítségével 
– bárki kipróbálhatott, új sportolási és szabadidős lehető-
ségeket kínáltak az érdeklődőknek.
„Célunk a gödi diáksport fellendítése, az egészséges élet-
móddal összefüggésben a sport iránti igény felébresztése, 
az újabb lehetőségek bemutatása volt kicsiknek és nagyok-
nak. Bátran állítom, hogy szervezők és nézők egyaránt re-
mekül érezték magukat. Köszönet a Gödi Önkormányzat és 
a Sportterasz önzetlen támogatásáért, illetve a sok moso-
lyért, amit aznap kaptam. Van igény az ilyen programokra, 
szeretném megrendezni jövőre is” – összegzett Kobolák 
Gabriella főszervező. 
A programot a Dózsa Gimnázium diákjai latintánccal nyi-
tották meg, majd Dézsi Yvett és Harkai Anett táncosai tar-
tottak bemutatót. A füvön parkröplabda-torna folyt Oláhné 
Szűcs Katalin és Lukács Gábor irányításával, a közelben pe-
dig a Hotel Aphrodite spinning biciklijeire lehetett felülni 
Harangozó Tímea vezetésével. Lendületes zumbaedzést 
tartott Dobos Viktória, az érdeklődők kipróbálhatták az alak-
formáló Body Artot és a gerinctornát Somkereki Edittel. 
Ligetiné Sághy Judit és csapata hastáncolt, Mayer Csaba 
növendékei ju-jitsu bemutatóval kápráztatták el a nézőket. 
Major-Maróthy Zsolt a BioLabor újdonságait, Kadocsa Anna 
a gyógymasszázs technikáját mutatta be. Wagner Bálint 
a gyepen gyermek-labdarúgótornát, a medencében Sellyei 
Noémi amatőr úszóversenyt szervezett. Az esemény tető-
pontjaként a Budapesti Honvéd SE szinkronúszói tartottak 

látványos bemutatót. A bájos, többszörös országos 
bajnok Kassai Réka szólója nagy tetszést aratott, 

a junior csapat kombinációs kűrje pedig elbű-
völte a nézőket. Lukács Gergő vezetésével be-
mutató vízilabda-mérkőzést láthattunk, míg 

Sántha Tímea remek aquafi tnesz órát tartott.

Úszóeredmények
25 m gyors, felsős fi úk: 1. Kardos Péter, 2. Kárer Belián, 3. Mocsonoki Zsombor
felsős lányok: 1. Szabó Henrietta, 2. Vasvári Lili
alsós fi úk: 1. Szalai Örs, 2. Szalai Botond, 3. Vasvári Zalán
alsós lányok: 1. Szalai Csenge, 2. Bártfai Mira, 3. Weninger Zita
Családi: 1. Szalai család, 2. Oláh család, 3. Simon család
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Labdarúgás
Megyei felnőtt másodosztályban négy forduló után 12 ponttal a második helyen áll a Gödi 
SE labdarúgócsapata. Legutóbb Biatorbágyra látogattak, ahonnan elhozták a 3 pontot. 
A győzelemhez 1-1 góllal Mellár Ádám, Oláh Dániel, Sápi Pál járult hozzá. A mérkőzés 
kiemelkedő játékosa Jakus Szabolcs volt. 
U19-es, ifi  I. csapat: Gödi SE - Rád  SE: 8-1 (gólszerzők: Burger 3, Martin-Gál 2, Szekeres 2, 
Csánki A.); 
Sóskút KSK - Gödi SE: 1-7 (gólszerzők: Burger 4, Martin-Gál 2, Csánki K.)
U17-es, ifi  II. csapat: Gödi SE - Perbál SC: 3-2 (gólszerzők: Martin-Gál 2, Csánki K.); 
Vác Deákvár SE - Gödi SE: 2-7 (gólszerzők: Török 3, Martin-Gál 3, Szekeres.)
U13-as, serdülő II. csapat: Gödi SE - Galgagyörki SE: 1-0 (gólszerző: Persel György Dávid);
Vác VLSE  II. - Gödi SE: 1-1 (gólszerző: Illésy Krisztófer)

Kézilabda 
Komáromi AC - Gödi SE, NB II. felnőtt: 27-27
Komáromi AC - Gödi SE, NB II. junior: 25-36 

Karate
Sikeres övvizsgákon túl a gödi karatékák
Népes nyári táborra lehet büszke a gödi Életforrás Do karateklub, 
ráadásul az elmúlt időszakban több versenyzőjük is sikeres övvizs-
gát tett. A közelmúlt történéseit Karakó Sándor négy danos mester 
mondja el.
„Nyár elején megtartottuk idei edzőtáborunkat, amelynek a fes-
tői Kaszó és környéke adott otthont. Hatvanan voltunk összesen, 
s az egy hét alatt a napi négyórás edzések mellett elméleti oktatás, 
úszás, kisvasutazás is szerepelt a programok között. A résztvevő ka-
ratékák közül harmincöt fő tett sikeres övvizsgát. Néhány héttel 
később a kumite világbajnok, a nyolc danos Tanaka Sensei táborá-
ban klubunk nyolc fővel képviseltette magát, s közülük öten sike-
res vizsgát tettek a feketeöv valamelyik fokozatára. Makka László és 
Szimler András egy danos, Gál Balázs két danos, a hozzánk Buda-
pestről edzésre járó Nagy Csaba két danos lett, jómagam pedig 
a negyedik dant szereztem meg. Rövid pihenő után augusztus kö-
zepén elkezdtük az alapozást, és szeptember első hetében ismét 
folytatódnak az edzések a Huzella Tivadar Általános Iskola torna-
termében. Az Életforrás Do-ban jelenleg tíz feketeövesünk sportol. 
Változás a klubunk életében, hogy Göd mellett Sződön, az ottani 
Hunyadi Általános Iskolában is indítottam edzésekt” – foglalta össze 
a közelmúlt eseményeit Karakó Sándor.

Vizsgázók balról jobbra:  Nagy Csaba 2 dan, Gál Balázs 2 dan, 
Karakó Sándor 4 dan,  Makka László 1 dan, Szimler András 1 dan

Programajánlók
Belépés Családostul 
programok ősszel is
A Belépés Családostul programsorozat szer-
vezői október 15-én kerékpártúrára invitál-
nak. Gyülekező 10 órakor a Kossuth téren, 
a csapat a Göd–Vác–Verőce–Magyarkút–
Göd útvonalon kerekezik. Visszaindulás előtt 
Magyarkúton hosszabb pihenő, játék, ebéd 
szerepel a programban. Wagner László és se-
gítői gyereket, felnőttet, családot egyaránt 
várnak.

Új program a naptárban a Túrázzunk együtt! 
elnevezésű gyalogos teljesítménytúra, ame-
lyet családi csapatoknak hirdetnek meg. 
Október 16-án Tatabányáról, október 22-én 
Nagymarosról, november 26-án Badacsony-
tomajról indul a 20 km-es táv, amelyre mini-
mum 3 fős csapatok nevezését várják.
Részletes információk:
www.belepescsaladostul.mindenkilapja.hu

Röplabda
A Gödi Sirály Közhasznú Egyesület október-
ben két alkalommal is rendez röplabdamér-
kőzéseket a Balázsovits Sportcsarnokban. 
A RÉKA elnevezésű éjszakai röplabdatornára 
október 15-én, az OKTOPÁ-ra október 29-én 
kerül sor. Nevezni a godisiraly@invitel.hu 
e-mail címen lehet.

Hazai mérkőzések októberben
Kézilabda, Balázsovits János Sportcsarnok: 
október 08. 15.00-tól felnőtt, 17.00-tól juniormérkőzés 
a Dunavarsányi TE ellen
október 29. 15.00-tól felnőtt, 17.00-tól juniormérkőzés 
a Pilisvörösvári TKSK ellen

Labdarúgás, Alsógöd, GSE-pálya:
október 08. 15.00-tól, felnőttek, Leányfalu SE ellen
október 15. 14.30-tól, felnőttek, Visegrád SE ellen
október 29. 13.30-tól, felnőttek, Szigetgyöngye ellen
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6. 
csütörtök  19.00

Szivárványos gyermekeink 
című előadássorozat anyukáknak 

a 2000 után született gyermekekről. 
További időpontok: október 20. és november 3. 
Előadó: Oszetzky Nóra pszichoterapeuta. 
Részvételi díj: 2.000 Ft/alkalom

8. 
szombat  9.00–12.00

A Homeopátiás Klub összejövetele
Téma: Állati szercsoportok 

tulajdonságai – Dr. Sasvári Ferenc

13. 
csütörtök

17.30-18.00
Táncház az Iszkiri együttessel
A belépés díjtalan!

13. 
csütörtök

17.00-18.30
Foltvarró klub indul
Várjuk minden lelkes, patchworköt 

szerető leendő klubtársunkat. 
A részvétel díjtalan. 
Klubnapok minden hó második csütörtökén.
Klubvezető: Szabó Judit 06/70 244-0364

14.
péntek  13.00-17.00

Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

14.
péntek  17.30

Vasvári Péter logótervező grafi kus-
művész kiállításának megnyitója

A kiállítás képanyaga a negatív tér 
fogalomrendszerével foglalkozik 
a logótervezésben.

15.
szombat 

08.00-16.00
Kosárfonó tanfolyam indul 
szombatonként 8–16 óráig. 

Bővebb felvilágosítás: 
Bartha Katalin 06/20 410-4278

17. 
hétfő

10.00
Manócska gyermekszínházi bérlet 
első előadása

Ametiszt Bábszínház: Mazsola és Tádé

22. 
szombat

17.00
Városi ünnepség

26. 
szerda

13.00–16.00
Vöröskeresztes Klub összejövetele

27. 
csütörtök

16.30
Eleink – őstörténeti ismeretterjesztő 
előadássorozat

Vendég: Bíró András antropológus, aki a madijar 
nevű kazak törzsről tart előadást.

28. 
péntek

16.00
A Nótaklub összejövetele
Vendég: Vizváry Vilmos, aki 

Bibliamagyarázat címmel tart előadást.

29. 
szombat

17.00
Új Horizont Irodalmi Klub
Szántai Lajos 

„A magyar Szent Korona ereje, szentsége és 
misztériuma” címmel tart előadást.

A József Attila Művelődési 
Ház új foglalkozásai
Könyvkötő tanfolyam indul
A foglalkozások heti egy alkalommal 
(csütörtök 17.30-tól vagy szombat 10 órától), 
háromórás időtartammal kerülnek megrendezésre. 
A tanfolyam díja 12.000 Ft/hó, amely tartalmazza 
az anyagköltséget is. 
A kurzus minimum öt fővel indul.
Bővebb információ a tanfolyamvezetőnél: 
Kristóf Andrea könyvkötő, 06/20 47-54777
Jelentkezni lehet 2011. október 7-ig 
a Művelődési Házban.

Bővebb információt a www.godimuvhaz.hu 
honlapon vagy a 27-532-160-as telefonszámon 
kaphatnak!

8. 
szombat

10.00–12.00
Családi Kézműves Játszóház
Parafadugóból készítünk paripát, 

csuhéból virágot. Belépő: 400 Ft

15.
szombat 

14.30–16.30
Cukorbetegek Klubja
Szűrővizsgálatok, a szokásos 

szűréseken kívül koleszterinszint-
és testzsírmérés.

15.
szombat 

17.00 
Retró Ady Klub
Retró Híradó I. rész: A Kőfal Társaság 

a Dunánál, 1963–1964. 
(Digitalizált amatőr fi lmvetítés) 

15.
szombat

18.00 
Felsőgödi srácok
Kerekasztal-beszélgetés ’56 élő tanúival.

20.
csütörtök

13.00 
Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

A József Attila Művelődési Ház a nyári felújítási munkálatok befejeztével 
ősztől megszépülve várja rendezvényeire vendégeit. 

A József Attila 
Művelődési Ház 
októberi programjai

Az Ady Klub 
októberi programjai

A Göd Városi 
Könyvtár hírei
A Göd Városi Könyvtár 2011-ben is részt vesz 
a „Könyvtárak összefogása a társadalomért” 
országos programsorozatban, amely hagyo-
mányosan október első hetében kerül meg-
rendezésre. 
Ennek részeként Szabó András előadóművész 
rendhagyó irodalomórát tart október 8-án, 
szombaton 17 órakor a József Attila Művelődé-
si Ház kiállítótermében (Pesti út 72., emelet). 
Az „Édes néném” címet viselő előadás Mikes 
Kelemenről szól. Az összeállítás Mikes-levele-
ket, visszaemlékezéseket, verseket tartalmaz. 
A könyvtár Szabó András segítségével így sze-
retne emlékezni II. Rákóczi Ferenc íródeákja 
halálának 250. évfordulójára.
Az idei Összefogás témája: „Könyvtárak össze-
fogása a Tudásért”. Ennek keretében a hét min-
den napján – nyitvatartási időben – különböző 
témájú könyvajánlatokkal állunk az olvasók 
rendelkezésére. Október 9-én, vasárnap pedig 
rendkívüli nyitva tartással, ingyenes beiratkozá-
si lehetőséggel várjuk olvasóinkat 10 és 15 óra 
között.

Október 28-án, pénteken 17 órakor a Göd Váro-
si Könyvtár vendége Jelenits István lesz. Több 
oldaláról szeretnénk bemutatni a már sokak 
által ismert piarista szerzetest, aki író, teológus 
és tanár egy személyben. A találkozónak az ad 
különös aktualitást, hogy Jelenits Istvánban 
idén augusztus 20-ától Göd város díszpolgárát 
tisztelhetjük. Helyszín: a Nemeskéri-Kiss-kúria 
pipatóriuma.

November 11-én, pénteken 17 órakor Szalma 
Edit grafi kusművész „Kész cirkusz!” című ki-
állításának megnyitójára invitáljuk Önöket 
a JAMH kiállítótermébe. A kiállítást Módra Il-
dikó író, újságíró nyitja meg. Az ő könyvének 
illusztrációjával nyerte el a művész 2011-ben 
az Év Illusztrátora díjat.

Szeretettel várnak minden érdeklődőt!
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PLASTIC GENERAL
SZOLGÁLTATÁSAINK

 AUTÓK, KAMIONOK
- LÖKHÁRÍTÓ-JAVÍTÁS
- LÁMPAJAVÍTÁS
- HŰTŐJAVÍTÁS
- OPTIKAI TUNING
- GYORSSZERVÍZ
- ALKATRÉSZ-BESZERZÉS
- IGÉNY SZERINT FÉNYEZÉS

 HAJÓ, JETSKI, MOTORCSÓNAK
- TESTJAVÍTÁS
- IDOMJAVÍTÁS
- KAJAK, KENU
- GYÁRTÁS ÉS FORGALMAZÁS
- LÁDÁK ÉS REKESZEK
- JAVÍTÁS, PÓTLÁS
- KERTI BÚTOROK JAVÍTÁSA

MOTORKERÉKPÁR
- IDOMOK JAVÍTÁSA
- SÉRÜLT M. JAVÍTÁSA
- FELÚJÍTÁS, KARBANTARTÁS
- GARANCIÁLIS SZERVÍZ
- FÉNYEZÉS
- ALKATRÉSZEK BESZERZÉSE

MINDEN, AMI MŰANYAG
TEL.: 06-27/637-036

Nyitva tartás: Kedd: 16-20 óráig, Szombat: 9-14 óráig

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN

Közeledik a fűtésszezon.
Ezalatt az időszak alatt sajnos egy-

re többet lehet hallani az elszaporodó 
szén-monoxid-mérgezésekről. Az ősz fo-

lyamán gáz- és szén-monoxid riasztó ké-
szülékek telepítésével foglalkozó cégünk, 

a BLACK-MÁRKÓ BT munkatársa keresi fel (bejelentett tevékeny-
ség keretében) a háztartásokat, megrendelés felvétel céljából.

Területi képviselő: Juhász Viktor Tel.: 06 70 525 7670

Kö
Eza

re t
szén-

lyamán
szülékek 

BLACK MÁRKÓ BT k

lya

Tisztelt Lakosság!

Tel.: 06/27-333-720 • Mobil: 06/20-263-7066
Cím: 2132 Göd, Ady Endre u. 2. 

(felsőgödi vasútállomás)
Nyitva tartás:

Hétfő-Péntek 10.00-18.00
Szombat 9.00-12.00

Unja már az állandó Unja már az állandó 
szemüveg-cserélgetést?szemüveg-cserélgetést?

Készíttessen progresszív (multifokális) 
szemüveget üzletünkben mi pedig ké-mi pedig ké-
szítünk mellé egy új olvasó, vagy távoli szítünk mellé egy új olvasó, vagy távoli 

szemüveget ajándékba!szemüveget ajándékba!

Az akció visszavonásig érvényes.
Szemvizsgálat bejelentkezés alapján 

minden szerdán délután.

AKCIÓAKCIÓ
a SZEMCSI optikábana SZEMCSI optikában

BŐR- ÉS TEXTIL-
RUHÁZAT-JAVÍTÁS,

ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591
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Elektroszmog-
mérés lakásban,

irodában.
Tanácsadás.

06-30-9364-164

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

TV-k, Videók,
Cd-k, Monitorok,
Hifi tornyok javítása

Latorczai István
Tel.: 06-20-321-4801

Szivárvány Trade 2005 Kft.

Függönybolt Dunakeszin
• Függöny, szalagfüggöny,

reluxa, roló.
• Sötétítő, napellenző, redőny,

szúnyogháló
• Karnisok, speciális-, 
íves-, hajlított karnisok.

Felmérés - varrás - felszerelés

• Lakberendezői tanácsadás.
• Egyedi bútorok tervezése, kivitelezése.

Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13-ig

Telefon: +36-30-539-4191
Dunakeszin a Szt. István út 30-ban a Keczán Bútorházban

JUDIT OPTIKA
2131 Göd, (Alsógöd) Béke u. 29.

Tel.: 27-345-354 • www.juditoptika.hu
Fizetheti szemüvegét Üdülési Csekkel,

vagy bármely Egészségpénztáras kártyával!

7 990 Ft!
Egészségnevelő, lovasoktató játékos, mozgásterápiára 

épülő képességfejlesztő lovas foglalkozásokat tartunk.

Kiknek szól? 
Egészséges (nem fogyatékkal élő, beteg, vagy sérült!) 

gyerekeknek 5 éves kortól. Természetesen minden fejlesztő gyakorlatot játékos 

formában a gyermek egyéni igényeihez és képességeihez igazítva végzünk.

Helyszíne: Göd-alsó 
Időpont: A foglalkozások csak előre egyeztetett időpontban vehetők 
igénybe! • Részletesebb információkért hívja a 06 20 487 6002 számot!

Ön vagy gyermeke szereti a lovakat Ön vagy gyermeke szereti a lovakat 
és szívesen tornázna szép 
környezetben, jó levegőn,
egészségének javítása érdekében?

szemüveg-cserélgetést?

mi pedig ké-
szítünk mellé egy új olvasó, vagy távoli 

szemüveget ajándékba!

AKCIÓ
a SZEMCSI optikában

MARKOV-ÁCS KFT.
TÜZELŐ- ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

KOMPLETT TETŐANYAGOK
Faanyag-védelem, gyalulás, megmunkálás, geren-

dák egyedi méretben is, bitumenes zsindelyek, 
OSB-lapok, szigetelőanyagok.

Tetőléc akció: 3 fm-ig 68 Ft/fm, Zsindely: 1480 Ft/m²
Svéd, német lambéria akciók, 1100 Ft/m² ártól 

a készlet erejéig. Tűzifa, biobrikett, német brikett, 
kazánszenek, kalodás tűzifa.

2131 Göd, Pesti út 116. Tel.: 06 27 345 098
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Sitt, sóder, homok, 
termőföld szállítás, 

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

GÉPI FÖLDMUNKA

KONTÉNER RENDE LÉS

06-20-941-5805

 olvasás, törlés, feltárás és javítás
 regisztrációs matrica pótlása

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! Bankkártya elfogadás
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P E D I K Ű R 
körülmények között 

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

BÁBAKALÁCSBÁBAKALÁCS
MONTESSORIMONTESSORI

ÓVODAÓVODA
VÁCVÁC

2011 szeptemberétől
70/32-32-707

www.babakalacsovi.hu

Sződliget központjában található mediterrán hangulatú szalonunk. Modern, klimatizált 
fitnesz-termünk cardio és alakformáló gépei a legmagasabb igényeknek is megfelelnek.
• Alakformáló, tánc- és zsírégető órák, ZUMBA-, STEP AEROBIC.
• Napfényes váró és pihenőrész, recepció, öltözők, proteinbár.
• Finn infrakabin fény- és aromaterápiával.
• Szolárium bio-barnító csövekkel.
• Személyre szóló edzéstervek összeállítása teremedző segítségével.
Mindez nagyon kedvező árakon!
Alkalmi jegy: 500 Ft • Havi bérlet: 5000 Ft
Címünk: Sződliget, Somogyi Béla u. 26. (CBA fölött)
Telefon: 06-30 466-4631
www.liget-welness.hu
Nyitva tartás:
Hétfő, szerda, péntek délelőtt: 07.00 - 11.00
Hétfő, szerda, péntek délután: 17.00 - 21.00
Vasárnap: 08.00 - 10.00

Testedzés és fogyókúra
Egy fitnesz, ahol Te vagy a fontos!

dzzőő segígíttséggévével.

Ft
)
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Az AGAPE-2005 Rehabilitációs Alapítvány
2010. évi közhasznúsági jelentése

Fordulónap: 2010. december 31.
Beszámolási időszak: 2010. január 1.–2010. december 31.
Az alapítvány elérhetősége: 2131 Göd, Szent László u. 17.
Az AGAPE-2005 Rehabilitációs Alapítványt a Pest Megyei 
Bíróság 2005. 8. 25-én vette nyilvántartásba, 
a Pk. 60.205/2005/4. végzéssel, amelynek sorszáma AM 2672, 
az adószáma: 18708806-1-13.

Tevékenység:
Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére.
Az alapítvány a fent nevezett tevékenységeket Dunakeszi, 
Fót, Göd, Mogyoród kistérségben végzi.

A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

Kapott támogatások
Támogató Összeg (eFt)
Központi költségvetési szervtől más, 
elkülönített állami pénzalap és szervei PSZ-
022/3-2008 fi nanszírozási szerződés alapján

8 900

FSZ-275/0-2009 támogatási szerződés 
alapján 479

Összesen: 9 389

Pénzben realizált bevétel nem volt. Az alapítvány a tárgyév-
ben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Kiadások:
Cél szerinti juttatások: Az alapítvány részéről nem volt cél 
szerinti juttatás.
Vezető tisztségviselők juttatásai: Az alapítvány vezető tiszt-
ségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

Közhasznú működési költségek:
A tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általá-
nos szabályok szerint kerültek elszámolásra.

Költségek A költségek 
összege (eFt)

Anyagköltség 77
Igénybe vett szolgáltatások 1 605
Egyéb szolgáltatások 588
Bérköltségek (bér, járulék) 6 090
Értékcsökkenés 305
Összesen 8 665

Vállalkozási tevékenység ráfordításai: Az alapítvány 
a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Tárgyi eszközök nettó értéke: Az alapítvány tárgyi eszkö-
zeit külön leltáron vezetik, melynek összértéke 778 eFt.

A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél teljesülése:
Az egyesület a létesítő okiratában meghatározott közhasznú 
tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfele-
lően látta el.

ELVESZETT!
Augusztus elején el-
veszett egy szárazföldi 
(kirgiz) teknős Alsógöd-
ről. Kérem, ha bármit tud 
róla, vagy megtalálja, az 
alábbi telefonszámon ér-
tesítsen!
Köszönöm!

06-20 777-4526
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1041 Budapest, Szilágyi utca 16.
(Rákospalota-Újpest vasútállomással szemben)
Tel.: 06-20/947-0944
Nyitva tartás: hétfő: 16-19 óráig 
péntek: 16-19 óráig • szombat: 10-14 óráig

2 db öltöny 29.990 Ft

2 db nadrág 9.990 Ft

2db ing 4.990 Ft 

Blue Man 
férfiruha-nagykereskedés 
B

041 Buddapest, Sz
ák l t Új

2 
2 
2d

B
fér
B
f

10 % kedvezmény  
 
TÖR DJÖN TÖBBET KEDVENCE EGÉSZSÉGÉVEL! 

A PET SZERVIZ KISÁLLATRENDEL  
OKTÓBER 31-IG, 10 % KEDVEZMÉNYT AD A 

KUPON TULAJDONOSÁNAK A SZÁMLA 
VÉGÖSSZEGÉB L,  

KERESSE FEL MOST RENDEL NKET! 
  
Cím:2131 GÖD, TEMPLOM UTCA 2/A 
Telefon: 0620 552 4387, 0620 9351 790 
Részletek: WWW.GODIALLATORVOS.HU 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

Itt van az őszi Itt van az őszi 
kerti munkák ideje!kerti munkák ideje!

Ültessünk fát,Ültessünk fát,
bokrot, tulipánt , bokrot, tulipánt , 

füvet - Együtt!füvet - Együtt!

Hívjon minket: Bakókert Bt.Hívjon minket: Bakókert Bt.

Apróhirdetések

• Fakivágás! Veszélyes fák kivágása 
 alpintechnikával is, kosaras daruval.
 Elszállítás megoldható. 
 Tel.: 06-30/463-4070, 06-27/337-353

• Házhoz megy: Fodrász 1000 Ft
 Gyógy pedikűrös: 1200 Ft
 Hívd Ildikót!
 Tel.: 06-70/269-8446

• IMO BŐRÁRU javítás és készítés
 2120 Dunakeszi, Kazinczy út 4/D.
 Tel.: 36-20/341-0337
 (Bejárat a Németh László közből)

TÜZIFA
Cser, tölgy, bükk, akác 

tüzifa hasítva, 
leszállítva eladó! 

Német brikett 
és kazánszenek is 

rendelhetők.

Telefon:
06 20 496 1264



HIRDETÉS

34

Automata öntözőrendszerek forgalmazása, 
telepítése. Kertépítés, kertfenntartás.

2132 Göd, Lehel u. 10.
Tel.: 27/330-152 • 20/9333-671
www.berendkert.hu

Berend 
Kertépítő Vállalkozás

Gázcseretelep nyílt Felsőgödön
2132 Göd, Duna út 34.

Megrendelésre 
házhoz szállítás 
Göd területén.

Tel.: 06-27/336-214

Nyitva tartás:
hétfő – csütörtök 800–1800

péntek 800–2000

szombat 800–1300

ANGOL
NÉMET, FRANCIA, 
OLASZ, SPANYOL

a József Attila 
Művelődési Házban 
és az Ady Klubban.

Még jelentkezhet 
októberben induló 
tanfolyamainkra!

06-20-578-5190
27-337-520 

herriot@freemail.hu
Honlap: 

http://herriot.webnode.com

KonténeresKonténeres
sittszállítássittszállítás

4-9 köbméteres konténerekkel.

Sitt, homok, sóder, termőföld,

zöldhulladék.
Kovács BalázsKovács Balázs

Tel.: 06-30/589-5293Tel.: 06-30/589-5293
06-27/334-05406-27/334-054

Elköltöztünk az Új temető mellé.
•  Márvány, gránit, mészkő síremlékek készítése
•  Épületek teljes körű műkövezése
•  Lépcsők, párkányok, fürdőszoba- és 

konyhapultok gyártása
•  Ablakpárkányok készítése szinte azonnal
•  Baluszter korlátok, kerti díszek, grillsütők készítése
•  Kerítéspanelek, járdalapok és kerítésoszlopok készítése

Műhelycím: GÖD, Új temető
Mobil: 06-20-9413-977 • Fax: 06-27-331-663

E-mail: lakatoskalman@freemail.hu
www.koakobonkft.huwww.koakobonkft.hu

KŐ A KÖBÖN KFT
Temetkezés

Teljes körű temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

Telefon: 27/532-175
Ügyelet: 06-20 9331-302

www.helmestemetkezes.hu






