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Pótkeret takarításra
A József Attila Művelődési Ház felújítása során 
az új vizesblokk feletti részen gépházat alakítot-
tak ki, mely a majdani szellőztetési rendszer ve-
zérlőegységeinek elhelyezésére is alkalmas lesz. 
A munkálatok megkezdésekor a tetőtérben jelen-
tős mennyiségű építési törmeléket találtak, amely 
vélhetően egy korábbi felújításból maradt ott. 
A képviselő-testület októberi ülésén megszava-
zott a TESZ számára 445 830 forintot a tetőtér kita-
karítására, a sitt elszállítására, és egy, a gépházba 
nyíló ajtó elhelyezésére. A testület döntése alap-
ján a korábbi munka átvételének körülményeit is 
ki kell vizsgálni. 

Betörések Alsógödön
A város lakosságát érthető módon felkavarta 
az utóbbi hetekben Gödön történt betöréssorozat 
híre, amely magánházakat és közintézményeket 
egyaránt érintett. Lapunk az ügy kapcsán a rend-
őrség tájékoztatását kérte.
Különösen a Kastély Óvodában történt eset kel-
tett felháborodást, és híre a sok érintett gyermek 
és család okán futótűzként terjedt. Ezzel együtt 
a 2010-es esztendő hasonló időszakát – kilenc és 
fél hónapot – nézve, a lakásbetörések száma idén 
45 százalékkal csökkent a városban – mondta el 
szerkesztőnk kérdésére Nagy Attila, a Gödi Rendőr-
őrs őrsparancsnoka. 
Azokat, akik kárvallottak a betörésekben, nyilván 
nem vigasztalja a jó rendőrségi statisztika, hiszen 
intim szférájukba történt behatolás, ami talán 
a keletkező anyagi kárnál is sokkal nehezebben 
elfogadható és feldolgozható. A lakosok is sokat 
tehetnek a baj elkerülése érdekében: a besurraná-
sos eseteket meg lehet előzni a zárt kapukkal és 
bejárati ajtókkal, felügyelet híján a csukott abla-
kokkal. A rendőrség munkáját nagyban segítheti 
a felderítések során, ha egy-egy rendszeresen visz-
szatérő, portékáját erőszakosan kínáló mozgóárus 
autójának adatait: színét, típusát, rendszámát fel-
jegyezzük. A betörések nagyobb része egyébként 
a felsőgödi területet érinti.
A trükkös csalók is állandóan készenlétben állnak: 
számlálóbiztosnak, közüzemi szolgáltató munka-
társának, önkormányzati segélyt hozó hivatalos 
személynek, nyereményjáték ajándékát kézbe-
sítőnek adják ki magukat. Minden esetben kér-
jünk igazolványt, s ha kételkedünk, telefonáljunk 
a szolgáltatónak, mielőtt beengedjük otthonunk-
ba az idegent. Jellemző páros elkövetési mód, 
hogy ha sikerül kettejüknek valamilyen ürüggyel 
a lakásba bejutniuk, az egyik egy pohár vizet kér, 
s míg a házigazda (általában egyedül élőket sze-
melnek ki) vele van elfoglalva, addig a másik kira-
bolja az otthont. 

Testületi ülések október hónapban
Munkaterv szerinti ülés – október 26.
A vasárnap ezentúl a zavartalan pihenésé lesz Gödön is. A szakbizottság ál-
tal előkészített határozati javaslat alapján – több környékbeli településhez 
hasonlóan – a képviselő-testület elfogadta a helyi zajvédelemről szóló ren-
deletet, mely a város közigazgatási határain belül szabályozza a közterületi 
rendezvények; a háztartási igényeket kielégítő, zajjal járó munkák végzésé-
nek; a gépi úton történő kertművelésnek; a házi zenés rendezvényeknek 
és a pirotechnikai eszközök használatával kapcsolatos tevékenységeknek 
az időbeli korlátozását. A rendeletről lapunk következő számában részletes 
tájékoztatást közlünk majd.

Göd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének I. félévi mó-
dosítását, a Fiducia kötvény terhére 2011. június 30-ig vállalt felhalmozási fel-
adatokról szóló beszámolót, illetve az önkormányzat gazdálkodásának I. fél-
évi helyzetéről szóló tájékoztatót Markó József polgármester és Forró Gábor 
PEKJB elnök előterjesztésében tárgyalta és fogadta el a képviselő-testület.
Elfogadták a temetkezésről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet-
tervezetet, valamint a Nemeskéri úti temető rendezésével foglalkozó javas-
latot. Az előterjesztés szerint többek között díszsírkert, kriptasor és urnafal is 
létesülne a régi temető újra meg nem váltott sírhelyeinek felhasználásával, 
illetve rendezésével.

Törvényességi észrevételt tett a Pest Megyei Kormányhivatal a helyi szemét-
szállítási rendelet tárgyában. Az észrevételt elfogadta a testület, a rendelet ér-
demi változtatásának azonban csak a parlament előtt lévő új hulladéktörvény 
életbe lépése után látja értelmét. Ez a törvény adhat majd ugyanis támpontot 
arra nézve, hogyan valósulhat meg városi szinten a hulladékkezeléssel kap-
csolatos összes költségek igazságos és arányos (azaz a keletkező hulladék 
mennyiségét fi gyelembe vevő) visszaosztása az egyes háztartásokra. 

Rendkívüli ülés – október 28.
A Gödi Sport Egyesület is élne azzal a nagyszerű, új lehetőséggel, mely sze-
rint a társasági adóból öt látványsport céljára jóváírható támogatást lehet 
nyújtani. A sportági szakszövetségekhez benyújtott pályázataihoz, a terve-
zett beruházások mellé adta – többek között – tulajdonosi hozzájárulását 
a testület. Amennyiben néhány éven belül létrejönnének a tervezett infra-
strukturális beruházások, 70%-os állami támogatás mellett, a város önrész 
kifi zetését és egyes esetekben üzemeltetést is vállalna, valamint jelzálog be-
jegyeztetését a pályázatban vállalt sportcélú felhasználás idejére. A témáról 
bővebben a sportrovatban olvashatnak.
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Vége a dugónak?
A Huzella Iskola reggeli és délutáni forgalmi dugójának megoldására tett 
javaslatot a Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetője, amelyet két szakbizott-
ság, majd a képviselő-testület is támogatott. A javaslat szerint „Különösen 
veszélyes hely”-et jelölő felfestés kerül a Huzella Iskola kiskapuja elé, illetve 
a Petőfi  és Jávorka utcák kereszteződésébe – itt a jövőben tilos lesz megáll-
ni. A szakemberek az intézkedéstől azt remélik, hogy ezentúl nem fog a sor 
a 2-es számú főúton amiatt állni, mert minden szülő pont az iskola kapujá-
ban szeretné kitenni a gyermekét.

Hasznos tudnivalók a lakásfenntartási 
támogatás igényléséhez
Mint arról előző számunkban hírt adtunk, szeptember elsejétől megválto-
zott a lakásfenntartási támogatás rendszere, s ezzel párhuzamosan szélese-
dett a támogatásra jogosultak köre.
Lenkei Györgynél, a Szociális Bizottság elnökénél a cikk megjelenése után 
többen is érdeklődtek telefonon a támogatás igénylésével kapcsolatban. 
A legfontosabb információkat ezért röviden még egyszer összefoglaljuk:
A lakásfenntartási támogatásnak jelenleg két fajtája vehető igénybe: az ál-
lami normatív támogatás, illetve a helyi önkormányzati rendelet alapján ad-
ható támogatás. 
Az igényléshez szükséges nyomtatványok mindkét típusú támogatás eseté-
ben azonosak. Beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, illet-
ve letölthetők a városi honlapról is (elérési útvonal: www.god.hu  Nyomtat-
ványok  Szociális ügyek nyomtatványai  Lakásfenntartási támogatás).
A kitöltött űrlapot az Önkormányzatnál lehet leadni, nyitvatartási időben 
bármikor. A Hivatal munkatársai először azt nézik meg, hogy az igénylő 
megfelel-e az állami támogatás kritériumainak, s ha esetleg nem, igénylését 
a valamivel megengedőbb helyi rendelet feltételei szerint is megvizsgálják, 
mert aki kiszorul az állami támogatásra jogosultak köréből, az a helyi rende-
let alapján még támogatható lehet. 
Az állami lakásfenntartási támogatás összege egyénenként változó lehet, 
kiszámítása egy meglehetősen bonyolult matematikai képlet alapján tör-
ténik. Az önkormányzati lakásfenntartási támogatás összege egységesen 
2500 forint/hó.

Koszorúzás az aradi vértanúk emlékére
Az 1849 októberében mártírhalált 
halt tizenhárom aradi vértanú közül 
ma Gödön nyolcról van közterület 
elnevezve. A Városvédők Egyesü-
letének tagjai a Nemzeti Gyásznap 
előestéjén koszorút helyeztek el 
az aradi vértanúk nevét viselő gödi 
utcák utcanévtábláján, így tiszte-
legve a szabadságharcos hősök 
emléke előtt.

A Közművelődési, Oktatás és Sport Bizottság október 6-i ülésén egyhangú-
lag fogadta el azt az előterjesztést, amelyben a Városvédők Egyesülete ja-
vasolta, hogy az alsógödi Nemeskéri-Kiss Miklós utca mentén található, Ko-
szorú tér nevet viselő kis parkot az önkormányzat nevezze át Lahner György 
térré. 
A hosszabb távú cél az lenne, hogy idővel valamennyi aradi vértanú nevét 
viselje majd Gödön egy-egy közterület, s ezzel is őrizze a város a világosi 
fegyverletétel után Aradon kivégeztetett mártír honvédtisztek és a szabad-
ságharc emlékét.

Tiszteletre méltó életpályák 
Öt, szociális területen dolgozó munkatársát bú-
csúztatta az Alapszolgáltatási Központ. Mikó 
Istvánné intézményvezető úgy fogalmazott: 
a most elbúcsúzott kollégái ahhoz a generációhoz 
tartoztak, akik a szakmát valóban a hivatásuknak 
tekintették.
Szegvári Andrea 1985–2004 között a gödi Gondo-
zási Központ vezetőjeként tevékenykedett, majd 
2011-ben az Idősek Napközi Otthonának vezetője-
ként ment nyugdíjba. Munkája elismeréseképpen 
2005-ben a Szociális és Ifj úságügyi Minisztérium 
kitüntetését kapta meg, Gödön pedig a helyben 
alapított Salkaházi Sára-díjat ítélte neki a képvise-
lő-testület.
Czuczor Józsefné 2001-től végzett lelkiismeretes, pre-
cíz munkát az idősellátás területén. 2010-ben kapta 
meg a gödi önkormányzat Salkaházi Sára-díját.
Mudriné Molnár Etel 1989-től volt a szakszolgálat 
munkatársa, ő koordinálta a házi gondozók mun-
káját és a jelzőrendszerek kitelepítésével kapcso-
latos feladatokat. 
Molnár János nyári nyugdíjazásáig az egyetlen férfi  
szociális gondozó volt. Alázattal végzett munkája 
nagy segítséget jelentett a férfi  gondozottak házi 
segítségnyújtásában. Az idősek is méltán kedvel-
ték és ragaszkodtak hozzá.
Busák Erzsébet 2008-ban érkezett a Gyermekvédel-
mi Szolgálathoz, óriási munkatapasztalattal. A ma-
tematika-fi zika szakos tanár, szociálpedagógus 
családgondozóként tevékenykedett a szakszolgá-
latnál. A Hétkútforrás Alapítvány elnökeként az ő 
nevéhez fűződik a Tanoda munkájának elindítása.

Kitüntetés a Szociális Osztály munkatársainak
A Szociális Bizottság által 1999-ben alapított 
Salkaházi Sára-díjban – erkölcsi elismerésben 
– idén dr. Kármán Gábor osztályvezető, Dénes 
Gáborné, Farkas Zoltánné, Megyeri Ilona, Szegedi 
Barbara és Mészáros Tamás részesültek, a szakbi-
zottság ajánlásával és a képviselő-testület jóvá-
hagyásával.

V. Pálfai Kinga
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Gödön elhunytak
Dr. Karafi át Ferencné 

sz.: Koszta Anna, 55 éves

Földényi Gyula Andorné 

sz.: Horváth Erzsébet, 87 éves

Leitner József, 71 éves

Kenéz Attila, 47 éves

Köszönet mindazoknak a családtagoknak, barátok-
nak, ismerősöknek, akik Kenéz Attilát utolsó útjára 
elkísérték, osztoztak fájdalmunkban és segítséget 
nyújtottak.

Kenéz család

Szeptember hónapban

Gödön házasságot kötöttek
Cseh Norbert és Vida Zsuzsanna Irén

Nagy Attila és Botka Mónika

Aranyos Dániel Károly és Imre Erika

Kalauz György és Piros Szilvia

Krajcsik Gábor és Kiss Andrea

Kolzsi Sándor és Tóth Ágnes Emese

Pályázati felhívás
Göd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói álláshelyére.

Pályázati feltételek:
-  büntetlen előélet, cselekvőképesség
-  a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 17. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt 

felsőfokú végzettség és szakképzettség
-  legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 
-  pedagógus-szakvizsga
-  vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
-  az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre 

szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakör-
be kinevezhető

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakkép-

zettség

A pályázathoz csatolni kell:
-  szakmai önéletrajzot
-  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
-  iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát 
-  az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzés-

re épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program)
-  nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásában résztvevők 

teljes körűen megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul

-   nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. 
41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év (2017. június 30.)
A munkakör betölthető: 2012. július 1.
Munkavégzés helye: 2132 Göd, Ifj úság u. 1-3.
Szerződéskötés: a döntést követő 15 napon belül
Javadalmazás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., 
valamint ezen törvény végrehajtási rendeletének rendelkezései szerint 
történik. 
A pályázat közzétételének helye: a pályázatot az Oktatási és Kulturális 
Közlönyben, a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán, a Gödi 
Körkép következő számában és az Önkormányzat internetes honlapján 
kell közzétenni.
A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet in-
ternetes oldalán történő megjelenéstől számított 30. nap.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázat Göd Város Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatal (2131 Göd, Pesti út 81.) címére történő 
megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését és 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 
A pályázatokat a pályázati határidő lejártát követően a Közművelődési és 
Oktatási Bizottság soron következő ülésén írásban véleményezi. A pályáza-
tok elbírálásáról a Képviselő-testület ezt követő ülésén dönt. 

A pályázat iránt érdeklődők pályázatuk benyújtásával kapcsolatosan tá-
jékoztatást dr. Hrapka Judit (tel.: 27-530-041) osztályvezetőtől kérhetnek. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.godinemeth.hu 
honlapon szerezhetnek.

Az utolsó pillanatban…
Október másodikán délelőtt háromnegyed tizen-
egykor történt, hogy a Vác felől a felsőgödi állomásra 
érkező vonat kis híján elgázolt egy középkorú, erősen 
ittas férfi t. Csak néhány pillanaton múlt a tragédia, és 
egy másik ember lélekjelenlétén, emberségén, segí-
teni akarásán… A peronon dűlöngélő, bizonytalan já-
rású ember már messzebbről, a sínek másik oldaláról 
feltűnt a családjával az állatkertbe induló fi atalember-
nek, aki telefonjáért szaladt vissza az autójához, s ezért 
csak a vonat érkezése előtti utolsó pillanatokban ért 
az állomásra. A vasúti átjárónál a lámpa már pirosan 
égett, a sorompót leengedték, állt a kocsisor, a vonat 
pedig a vasútállomás épületétől alig két-háromszáz 
méterre lehetett, amikor a munkásruhát viselő, önma-
gáról mit sem tudó férfi  a peron szélén egyszer csak 
megbillent, és a közeledő vonat elé esett. Nem volt 
idő a mérlegelésre. A vonathoz a sínek túloldaláról 
sietve érkező fi atalember a hóna alatt, a mellkasánál 
ragadta meg a másikat, s úgy rángatta vissza peron-
ra, az utolsó pillanatban. Amikor három-négy másod-
perccel később a vonat befutott az állomásra, ők már 
mindketten a peron aszfaltján feküdtek, „teljes biz-
tonságban”. Az ittas férfi  csak mosolygott, szemmel 
láthatóan mit sem tudva arról, mi történt vele. A saját 
életét is kockáztató fi atalember, Albert Pál pedig csak 
később, a vonaton ülve jött rá, hogy ő most megmen-
tette egy másik ember életét. Tudja, mégis azt állítja 
magáról, hogy „világ életében átlagos ember volt”. Bár 
az is meglehet, hogy csak átlagon felül szerény és em-
berséges – tehetnénk hozzá. 
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Kié az utca? 
Göd kertvárosi utcáiban sok helyen megfi gyelhető jelenség, hogy hatal-
mas terméskövek vagy más tárgyak kerülnek ki az ingatlanok előtti köz-
területre, a járda és az autóút közé. 

A
kadnak olyan esetek, ahol a kihelyezett tárgyak szemmel lát-
hatólag inkább dekorációs célokat szolgálnak, máshol viszont 
joggal feltételezhető, hogy az adott ingatlan tulajdonosa így 

akarja kisajátítani magának az utca egy szakaszát, mert valószínűleg 
nem kedveli, ha mások a kerítése elé állnak az autójukkal. Pedig ahol 
KRESZ-tábla nem tiltja, ott önhatalmúan senki sem akadályozhatja 
meg a parkolást. 
Sokan arról is megfeledkeznek, hogy a közterületi növényültetést is szabá-
lyozza a helyi építési szabályzat. Nem mindegy például, hogy milyen fafajtát 
választunk (milyen magasra nő a növény, s hol vannak a közelben légvezeté-
kek, a gyümölcsfák gyümölcse kit illet stb.). Több szempontot is mérlegelve 
őshonos fafajokat ajánl a helyi szabályozás, melyről az Önkormányzatnál ér-
deklődhetünk. Utcák találkozásainál a sövények, bokrok magasságát is úgy 
kell megválasztanunk, hogy a kereszteződés jól belátható legyen, ezért ér-
demes egy-két méterrel a saroktól visszafelé kezdenünk a telepítést.
Örömteli látvány a szépen gondozott közterület, de senkit sem jogosít fel 
arra, hogy ott – akár dekorációs céllal – különféle tereptárgyakat helyezzen 
el. Azon túl, hogy ez illegális közterület-foglalásnak minősül, sok esetben 
balesetveszélyes is lehet, ha például a gépjármű vezetője egy váratlan for-
galmi helyzetben nem tud lehúzódni az útpadkára.
A Kóczán Mór utcában szinte biztos, hogy nem csupán az esztétikum miatt 
helyezték ki az egységes sort alkotó köveket, inkább úgy tűnik, nem szeret-
nék, ha a gyepre parkolnának az idegen autók. 
A Kádár utcában egy rossz ívben bevett kanyar akár több százezer forintos 
kárt is okozhat egy autóban, nem beszélve egy esetleges személyi sérülés-
ről, ha véletlenül valakit egy jármű a hatalmas szikladarabhoz szorítana. 
Ilyen és hasonló helyszíneket városszerte mindenütt szép számmal találni.
A biztonságos közlekedést akadályozó, szabálytalanul kihelyezett tárgyak 
felszámolására, a veszélyes, a ke-
reszteződések beláthatóságát zava-
ró növények metszésére, esetleges 
kivágására a közterület-felügyelet 
október második feléig mintegy 120 
felszólító levelet küldött ki az ingat-
lantulajdonosoknak.
Kovacsik Tamás, a Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
elmondta, szeretnék elérni, hogy 
az ingatlantulajdonosok az orszá-
gos rendelet szellemében gondoz-
zák az előttük húzódó közterülete-
ket. Ápolják a növényzetet, tisztítsák 
a vízelvezető árkokat, s a járdákat 
– bármiféle időjárási viszony mellett 
is – tartsák használható állapotban. 
Amennyiben fát ültetnének, annak 
pontos helyéről és fajtájáról egyez-
tessenek a Hivatal környezetvédel-
mi referensével.
Ha mindenki csupán a saját ingatla-
na előtti területet ápolná, az egész 
város gondozott összképet mutat-
na, mindannyiunk örömére.

V. Pálfai Kinga

Egy baleset tanulságai
D. K. helyi lakos személygépkocsival közlekedett 
Göd belterületén. Egy útkereszteződésben for-
dulás közben tolatást végzett, s véletlenül az út-
padkára hajtott, és az ott – magánszemély által 
– engedély nélkül elhelyezett vasbetonoszlopnak 
ütközött. Az ütközés következtében a gépkocsi-
ban 198 485 forint kár keletkezett.
Nevezett személy pert indított a kár megtérítése 
ügyében. A bíróság önkormányzatunkat kötelezte 
a kár megtérítésére azon az alapon, hogy a közút ke-
zelője a helyi önkormányzat. A bíróság megállapítása 
szerint az útpadkán elhelyezett betonoszlop a közle-
kedés szempontjából veszélyhelyzetet jelent. 
Természetesen Göd Város Önkormányzata a kárté-
rítési összeget áthárítja az akadály kihelyezéséért 
felelős személyre. 
Nem ez az első eset, hogy az ingatlantulajdonosok 
az útpadkára gépkocsival történő ráhajtás megelő-
zése céljából oszlopot, követ vagy egyéb akadályt 
jelentő tárgyat helyeznek el. Nem először fordul 
elő az sem, hogy ebből baleset történik. Volt már 
olyan káreset is, amelyben valaki nyolc napon túl 
gyógyuló sérülést szenvedett. Az akadályt jelentő 
tárgyat kihelyező személyt a bíróság felelősségre 
vonta, és felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. 
Az előbbiekben ismertetett esetekre tekintet-
tel felszólítjuk az ingatlantulajdonosokat, hogy 
amennyiben ingatlanuk előtt az útpadkán – bárki 
által elhelyezett – akadályt látnak, azt haladéktala-
nul távolítsák el. Aki felhívásunknak nem tesz ele-
get, egyrészt bírsággal, másrészt baleset esetén 
kártérítéssel számolhat. 

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző 

Búcsú
Elhunyt Csáky József nyugalmazott iskolaigazgató, 
aki 1988–1994 között az alsógödi önkormányzati 
iskolát – amely 1991-ben vette fel Huzella Tivadar 
természettudós nevét – vezette. Egykori iskolájá-
ból számos pedagógus, köztük Horváth Ferenc je-
lenlegi igazgató búcsúztatta.

Köszönetnyilvánítás
A 4-es számú választási körzetben, a Szeder 
utcában, a patak mellett elkészült a vízelveze-
tő szegély, valamint egy kis parkolót is sikerült 
kialakítani, amely 4–5 gépkocsi számára ele-
gendő. A Pesti Ferenc tér felújítási munkálatait 
megkezdtük, elbontásra került a régi resti te-
rasza, a rozsdás hirdetőtábla, és első lépésben 
megépítettük a váróhelyiséghez és az aluljáró-
hoz vezető járdákat – mondta el Csányi József, 
a körzet képviselője, aki hozzátette: a beruhá-
zások költségeit a körzeti keretből, illetve a pol-
gármesteri külön keretből tudták biztosítani.
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Hogyan tovább, Tanoda?
Decemberben véget ér az a huszonnégy hónap, mely időtar-
tamra a pályázaton elnyert összegből működtetni lehet a gödi 
Tanodát. A projekt keretében minden hétköznap (szünidőben is) 
35–40 általános és középiskolás gyerek tanulmányi és személyi-
ségfejlesztésére volt itt lehetőség. A Tanoda munkatársai olyan, 
99 százalékban családgondozott és 80 százalékban halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekkel foglalkoztak, akiknek a felzárkó-
zásra nincs más esélyük.
Adott hát egy seregnyi kérdés: Hogyan biztosíthatnák tovább-
ra is a nehéz sorsú gödi gyerekeknek a felügyelet nélküli órák-
ban a fűtetlen lakások helyett a meleg, családias körülményeket, 
az uzsonnát, tudva, hogy a gondozott gyerekek egy részének 
a szociális étkeztetésen túl nemigen jut más élelem? Miképpen 
lehetne a jó úton haladó fejlesztéseket, felzárkóztatásokat to-
vábbvinni?
Pályázati kiírás híján a további működéshez jelenleg egyetlen le-
hetőség kínálkozik: a családi napközi. Felajánlottak egy ingatlant 
a nemes célra, alacsony bérleti díjjal. Az épületen viszont nagy-
mértékű felújítást és kisebb átalakításokat kellene elvégezni ah-
hoz, hogy a szakhatóságok elfogadják azt. A Tanodának azon-
ban nincs anyagi kerete a felújításra.

A családi napközi állami normatívából üzemeltethető, amely 
ugyan nem engedné meg a mostani pedagóguslétszámot és 
a plusz programokat, de a tanulmányi felzárkóztatás folytatá-
sát, az odafi gyelő környezet megteremtését biztosítaná. – Nem 
ereszthetjük szélnek őket. Bizakodunk, és dolgozunk tovább ab-
ban a reményben, hogy lesz folytatása ennek a nélkülözhetetlen 
és egész Pest megyében egyedülálló tevékenységnek – nyilat-
kozta Busák Erzsébet, a Tanoda vezetője.

V. Pálfai Kinga

Felhívás
Amennyiben lehetősége van rá, kérjük, segítsen! Egyszeri támo-
gatásként a leendő családi napközi épületének felújításához 
kérjük hozzájárulását, anyagi vagy dologi eszközökkel. Társas 
vállalkozások a Hét Kútforrás Szociális Alapítvánnyal támogatá-
si szerződést kötve a társasági adóból jóváírható módon járul-
hatnak hozzá a Tanoda céljaihoz. 
Számlaszám: 10700323-43275108-51100005. 

D
ecember végéig, a törvény 
elfogadásáig biztosat sen-
ki nem tudhat, de szó van 

többek között arról, hogy állami 
kézbe kerülnének az általános és 
a középiskolák, valamint a kórházi 
és a járóbeteg-ellátás. Kormány-
hivatali hatáskörbe kerülhet át 
az okmányiroda, és bevezetnék 
a ma még meglehetősen kör-
vonalazatlan új fi nanszírozási rendszert, 
az úgynevezett feladatfi nanszírozást. Az át-
alakításokhoz kapcsolódóan elképzelhető 
az is, hogy az állam elvonja majd a városok 
egyik fő bevételi forrását jelentő iparűzési 
adó egy részét, hogy európai uniós mintára 
így teremtsen forrást a térségi szintű, telepü-
léseken átívelő fejlesztések számára.

A törvényi háttér változásainak küszöbén 
érdemes áttekintenünk, melyek a városunk 
pénzügyi helyzetét jelenleg meghatározó 
tényezők, és hogyan áll a hiteladósságunk 
kérdése, amellyel – bárhogyan alakuljon is 
az új önkormányzati törvény szabta feltétel-
rendszer – még sok éven keresztül minden-
képpen számolnunk kell.

Köztudott – s erről annak idején 
a Gödi Körkép is beszámolt –, 
hogy a város még az előző ön-
kormányzati ciklusból örökölt 
teljes adóssága 2006 végén, 
2007 elején a 2,6 milliárd fo-
rintot is meghaladta, és az ön-
kormányzat még így is komoly 
fi zetési nehézségekkel küzdött. 
Hónapokon keresztül halmo-

zódtak a számlatartozások, s volt, hogy 
a hivatali dolgozók munkabérének kifi ze-
tése is veszélybe került.
A fi zetőképesség fenntartása és a kialakult 
pénzügyi helyzet rendezése érdekében 
az önkormányzat a kötvénykibocsátás mel-
lett döntött. Ezt Göd város képviselő-testü-
lete 2007. július 19-én – név szerinti szava-
zással, ellenszavazat nélkül – hagyta jóvá. 
A kötvénykibocsátás azt jelentette, hogy 
Göd 18 millió 93 ezer svájci frank – akkori 
árfolyamon 2 milliárd 750 millió forint – ösz-
szegű forráshoz jutott, amelyet a városnak 
húsz év alatt, azaz 2026-ig kell visszafi zetnie. 
A város a svájcifrank-alapú hitel felvételével 
akkoriban nem volt egyedüli helyzetben. 
2002 és 2010 között a kormányzat olyan 

jelentős mértékben csökkentette az ön-
kormányzatok állami támogatását, hogy 
számos városban keletkeztek súlyos pénz-
ügyi nehézségek, amelyeknek megoldásá-
ra – saját források híján – csak a hitelfelvétel 
kínált lehetőséget. A Gazdaságkutató Zrt. 
(GKI) szeptember elején tette közzé a Heti 
Világgazdaságban, a Heti Válaszban és több 
internetes oldalon is a száz legeladósodot-
tabb hazai település listáját, amelyben Göd 
a 24. helyen szerepel. Városunkban az egy 
lakosra jutó kötelezettségvállalás megköze-
líti a 300 ezer forintot. 

A város a hitelkamatokat az elmúlt évek-
ben rendben fi zette, az idén pedig meg-
kezdődött a tőke törlesztése is. Tagad-
hatatlan tény, hogy a kötvénykibocsátás 
miatt a város adósságállománya jelentős 
mértékben megnőtt, ám ugyanakkor tény 
az is, hogy 2007 nyara óta a város a beérke-
zett számlákat folyamatosan és a határidők 
betartásával tudja fi zetni, míg a hitelfelvé-
tel előtti időszakban sokszor halmozódtak 
fel kifi zetetlen számlatartozások.
Tény továbbá az is, hogy a kedvező kama-
tozású kötvényből befolyt pénz lehetővé 

Gazdálkodjunk okosan!
VÁROSI ADÓSSÁGÁLLOMÁNYUNK KÉRDÉSEI
Októberben elkészült, és a kormányzati honlapon már megtekinthető az új önkormányzati törvény tervezete. Az Országgyűlés 
novemberben tárgyalja, és várhatóan még az idén elfogadja a törvényt, amely a jövő évtől sok tekintetben megváltoztathatja 
az önkormányzatok működésének kereteit.
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tette, hogy a város visszafi zethesse a ko-
rábban felvett hitelek közül a kedvezőt-
lenül magas kamatozásúakat, 1,6 milliárd 
forint értékben. Nem fi zetett vissza ugyan-
akkor 666 millió forintnyi olyan adósságot, 
amelynek kamatait – legalábbis részben 
– az állam támogatásként átvállalta. (E tá-
mogatott kamatozású hiteleket egyébként 
a város a Balázsovits János Sportcsarnok 
építésére, útépítésre és a csapadékvíz el-
vezetésére vette fel.) Összefoglalva tehát: 
a város önkormányzata 2007-ben kiváltot-
ta a magas kamatozású hiteleit, és megtar-
totta a kedvezőbb kamatozásúakat.
A kötvénykibocsátásból befolyt 2,75 milli-
árd forintot azonban nem teljes egészében 
fordította a város az adósságok kiváltására, 
és nem élte fel. Így egyéb beruházásokra is 
maradt pénze, amelyet a felhasználásig pia-
ci alapon leköthetett. A lekötésből származó 
kamatbevételek az elmúlt három esztendő-
ben 190 millió forintnyi bevételt termeltek, 
s 2008-ban a kötvény kamatfi zetési kötele-
zettségének 78, 2009-ben pedig 96 száza-
lékát fedezték. 
A lekötések lehetővé tették azt is, hogy 
a város nyílt pályázatokon vehessen részt, 
hiszen sikeres pályázatok esetén rendelke-
zésre állt az önrészhez szükséges összeg. 
Részben pályázati pénzekből, részben tisz-
tán önkormányzati forrásokból a kötvény 
kibocsátása óta eddig mintegy 1,5 milliárd 
forintnyi összegben valósultak meg Gö-
dön különböző beruházások. A kötvény 
felhasználásáról készült beszámolót a kép-
viselő-testület október 26-i ülésén ellensza-
vazat nélkül fogadta el. A mellékelt táblázat 
ennek a beszámolónak az egyszerűsített 
változata. (A beszámoló részletes anyaga 
teljes terjedelmében elérhető a város hon-
lapján: www.god.hu.) 

Napjaink helyi vitái mindezekkel együtt 
arról szólnak, hogy megérte-e kötvény 
formájában felvenni e hosszú távú terhet 
jelentő hitelt. A városvezetés válasza erre 
kettős:
•  2007-ben a városnak fi zetőképessége 

megőrzése érdekében gyakorlatilag nem 
volt más lehetősége. 

•  Arra a kérdésre pedig, hogy gazdaságos 
volt-e az adott feltételekkel svájci frank-
ban felvenni a hitelt, csupán a futamidő 
hosszabb, nyolc-tíz éves tapasztalatainak 
birtokában lehet majd választ adni. 

A teljesség kedvéért illik sorra vennünk 
a mostani és a következő ciklusokban ese-
dékes kötelezettségeket is:
•  Készfi zető kezességvállalás keletkezett 

a Dunakeszi Térségi Víziközmű Társulat 

és a Gödi Lakópark Víziközmű-társulat 
szennyvízcsatorna-bekötésekhez kap-
csolódóan. Mindkettő korábbi ciklusok 
elkötelezettsége, s a lejárati idejük 2013. 

•  A hosszú távú hitelek között szerepelnek 
még a 2007-ben vissza nem fi zetett, tá-
mogatott kamatozású hitelek. A Balázso-
vits Sportcsarnok építéséhez felvett hitelt 
2016-ig, míg az útépítéshez és a csapa-
dékvíz elvezetéséhez felvett hitelt 2025-
ig fi zeti vissza az önkormányzat.

Természetesen Göd városának akadnak 
kintlévőségei is. Ezeknek egy része a gödi 
lakosok különböző tartozásaiból (ki nem 
fi zetett szemétszállítási díjból, ingatlan-
adóból) tevődik össze, illetve egyes, a vá-
ros területén működő vállalkozások meg 
nem fi zetett iparűzési adójából. Az adóbe-
vételek egy város költségvetésében igen 
jelentős súllyal esnek latba. A 2011. évre 
tervezett költségvetés bevételi oldalának 
36 százaléka, tehát több mint egyharmada 
adóbevételekből származik – nyilatkozta 
lapunknak Jakab Gábor, az önkormányzat 
adóosztályának vezetője. Ezért – különö-
sen a hiteltartozást törlesztő városok ese-
tében – nagyon fontos tényező az adózók 
fi zetési fegyelme, amellyel hozzájárulhat-
nak a város pénzügyi egyensúlyának fenn-
tartásához.
TOP 100-as lista egyébként nemcsak a vá-
rosi adósságállomány, de a helyi iparűzési 
adóból származó bevételek vonatkozásá-
ban is készült a közelmúltban a GKI felmé-
rése nyomán. Főként két nagy adóalany je-
lenlétének köszönhetően Göd a magasabb 
adóbevételekkel számoló települések közé 
tartozik az országban, s ez a tény a hitel 
törlesztésének biztonsága szempontjából 
is nagyon fontos. 

Kétségtelen ugyanakkor, hogy a város 
egyáltalán nincs jó pénzügyi helyzetben. 
Az ipari termelést folytató létesítmények 
az iparűzési adón keresztül jelentős összeg-
gel járulnak hozzá a költségvetés bevételi 
oldalához, de nincsenek a városnak szabad 
pénzeszközei, így a városi büdzsébe nehe-
zen fér bele a törlesztőrészlet, amely 2011-
ben és az azt követő években 300 millió 
forint körül fog mozogni. Ezt a pénzt évről 
évre ki kell gazdálkodnia a városnak. 
Az idei költségvetés a hiteltörlesztést át-
csoportosított tartalékokkal oldja meg. 
Ennek, persze, az a veszélye, hogy év köz-
ben folyamatosan érkeznek be az előre 
nemigen kalkulálható igények a tartalék 
terhére. Olyan intézkedéssorozatra lenne 
szükség, amelynek végeredményeként ezt 

az évi 300 millió forint körüli összeget nagy 
biztonsággal, hosszú távra tervezhetően ki 
tudja gazdálkodni a város. Ehhez a meglé-
vő eszközök mellett mindenekelőtt továb-
bi termelő beruházások megvalósítására 
lenne szükség.

Dr. Pintér György alpolgármester lapunk 
kérdésére elmondta, hogy 2011 egészére 
vetítve a 2007-es kötvénykibocsátás idén 
esedékes kamata nem fogja elérni az 50 
millió forintot, ami ekkora hitelfelvétel ese-
tén még mindenképpen barátságosnak 
mondható. Megtudtuk tőle azt is, hogy 
az önkormányzat szeptember közepén kö-
tött le – kedvező kamatfeltételek mellett 
– 400 millió forintot, továbbá rendelkezik 
a város egymilliárd forintnyi folyószámla-
hitel-kerettel is. 
A város helyzete nem könnyű, ám csődve-
szélyről egyáltalán nincs szó – nyilatkozta 
a gazdasági ügyekért is felelős alpolgár-
mester –, viszont fontos az önkormányzat 
által ellátandó feladatok újragondolása. 
Nyilván tisztább lesz a kép az új önkor-
mányzati és oktatási törvény megjelené-
se, illetve hatályba lépése után. Az pedig 
az olvasók előtt is köztudott, hogy az ön-
kormányzatoknak nyújtott jövő évi álla-
mi normatívákról a Parlament dönt majd 
a 2012-es költségvetés vitája során. 

Walter Béla

A kötvénykibocsátás bevételéből hitelek 
törlesztésére és fejlesztési feladatokra 
2011. június 30-ig felhasznált jogcímek 
és összegek (Ft)
Kötvénykibocsátásból származó bevétel: 2 750 136 000

Felhasznált összeg összesen: 2 431 888 000

Fel nem használt összeg: 318 248 000

Lekötött betét: 400 000 000

A felhasznált összegek részletezve
Korábbi hitelek visszafi zetése
2004–2007 hitelek visszafi zetése 421 971 000

Működési kiadások hitele 2007 50 000 000

2008. előtti folyószámlahitel visszafi zetése 985 699 000

Fejlesztések
Iskolák, óvodák,

bölcsőde bővítése, építése 235 888 000

Strandöltöző építése 45 725 000

Sportcsarnoképítés, -fejlesztés 49 098 000

Közutak építése, vízelvezetés, 

csatornázás, közvilágítás 443 914 000

Játszóterek építése 5 496 000

Városi intézmények fejlesztése 26 615 000

Ivókutak létesítése 567 000

Országzászló állítása 600 000

Tulajdonszerzés, ingatlanvásárlás,

erdősítés 36 148 000

Egyéb
TESZ felhalmozási feladatok 40 167 000

FIDUCIA tőketörlesztés 90 000 000
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KÖZÉLET

L
apunk a lélekszámukat tekintve Göd-
höz hasonló települések körében 
igyekezett vizsgálódni, és adatokat 

kért néhány más önkormányzat felelős 
tisztségviselőitől. A megkérdezett ön-
kormányzatok egy része nem vállalkozott 
az adatszolgáltatásra, mások azonban 
– főként azok, amelyek eladósodottsága 
nem kifejezetten jelentős – készségesen 
avattak be bennünket pénzügyi helyzetük 
főbb részleteibe. A városfejlődés folyama-
tában Gödnél jóval előrébb tartó, nagyobb 
múlttal és többnyire erősebb gazdasági 
háttérrel rendelkező városok nem feltét-
lenül alkalmasak az összehasonlításra, de 
a pénzügyi helyzetük stabilizálása érdeké-
ben meghozott intézkedéseik tanulságo-
sak lehetnek minden, banki törlesztőrész-
letet fi zető város számára.
A csaknem 19 ezres lélekszámú Fót város 
adósságszolgálata a 2008-ban felvett sváj-
cifrank-alapú hitel után ma 3 milliárd 50 
millió 645 ezer forint, az egy lakosra jutó 
kötelezettségvállalás pedig jelenleg valami-
vel meghaladja a 200 ezer forintot – tudtuk 
meg Lévai Sándornétól, a pénzügyi bizott-
ság elnökétől. A város ma még csak a kama-
tot fi zeti, a tőke törlesztése 2013-ban kezdő-
dik majd. A kötvényből származó bevétel 
egy részét az önkormányzat fejlesztésre, 
bevételtermelő beruházásokra különítette 
el: egy iparterület és egy lakóövezet infra-
struktúrájának kiépítését szeretnék belőle 
megvalósítani. Ezen felül pedig számos ta-
karékossági intézkedést is hoztak, amelyek-
től a városi kiadások csökkenését várják. 
A Fótéval szinte teljesen azonos lélekszá-
mú Oroszlány adósságállománya a városi 
költségvetés mintegy 8 százalékát kitevő 
összeg. A hitelt még az előző (szocialista) 
városvezetés vette fel – válaszolta kérdé-
sünkre Vasvári Erika sajtóreferens. Az idei 
költségvetés kiegyensúlyozottnak mond-
ható, további hitel felvételére már nem volt 
szükség. Az egy főre eső kötelezettségvál-
lalásuk alig több mint harmada Gödének, 
116 ezer forint. A devizahitel-konstrukció 
miatti árfolyamveszteségből eredően 
mintegy 60 millió forintos éves többletter-
het visel Oroszlány. Helyzetük tehát nekik 
sem könnyű, de beruházásokkal, munka-

hely-teremtéssel, iparűzési adót „fi aló” fej-
lesztésekkel igyekeznek a város gazdasági 
potenciálját növelni. 
A 17 ezernél valamivel nagyobb lélek-
számú Szarvas aljegyzője, Paluskáné 
Udvarhelyi Judit érdeklődésünkre elmond-
ta, ők szerencsés helyzetben vannak, nem 
tartoznak az eladósodott települések 
közé. Ez részben annak is köszönhető, 
hogy az elmúlt években több racionali-
zációs intézkedést is végrehajtottak. Egy 
általános iskolát átadtak az egyháznak, 
egyet pedig az Országos Szlovák Önkor-
mányzatnak. Végrehajtották az egész-
ségügy funkcionális privatizációját oly 
módon, hogy csak a működtetés került át-
adásra, a vagyon az önkormányzat tulaj-
donában maradt. Az ésszerűség határáig 
elmentek az iskolák összevonásában is, de 
költségcsökkentő intézkedéseiket mindig 
úgy hozták meg, hogy feladatelhagyás és 
minőségromlás ne történjen. 
Annak érdekében, hogy 2013-ig az EU-s pá-
lyázati lehetőségeket ki tudják kihasznál-
ni, és legyen miből biztosítani az önerőt, 
2007-ben 1 milliárd, majd 2008-ban továb-
bi 1 milliárd forintnyi kötvényt bocsátot-

tak ki, forint alapon – tette hozzá Jambrik 
Ramola, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
vezetője. A kötvény összegét kizárólag fej-
lesztésre, a vagyon gyarapítására fordítják, 
a fel nem használt összegeket pedig betét-
ben helyezik el. 
A 10 éves időtartamra, 2 év türelmi idővel 
kibocsátott kötvényeik visszafi zetését már 
megkezdték, eddig 300 millió forintot tör-
lesztettek. A korábban felvett fejlesztési hi-
telük állománya 242 millió forint, így – min-
dent fi gyelembe véve – az egy főre jutó 
kötelezettségvállalás Szarvason 53 ezer 
forintot tesz ki. 
Csikász Gábor, a csaknem 18 ezres lélek-
számú Tiszaújváros alpolgármestere el-
mondta: a város 1 milliárd forintnyi hitel-
állománnyal rendelkezik, az egy főre jutó 
kötelezettségvállalás pedig 56 ezer forint. 
Kizárólag forint alapú, fejlesztési célú hi-
telt vettek fel – tette hozzá –, aminek je-
lentősebb részét önerőként használták fel 
az uniós támogatással felújított, korsze-
rűsített rendelőintézetük beruházásához. 
A pénz kisebb hányadát közterületi fejlesz-
tésekre fordították.

Fehér István

Egy főre jutó hitelállomány

Település 

Lakosság 

száma 

(fő)

Hitel-

állomány 

(M Ft)

Egy főre jutó 

hitelállomány 

(ezer Ft)
Fót 18 500  3 774 204
Sátoraljaújhely 16 800  2 963 176
Paks 19 800  3 001 152
Göd 18 100  2 750 152
Sárvár 16 000  2 056 129
Oroszlány 20 000  2 298 115
Szarvas 17 500  1 942 111
Dunaharaszti 20 000  1 744 87
Szigethalom 17 200  1 238 72
Tiszaújváros 18 100  738 41
Forrás: GKI statisztikák

Éves iparűzési adó (IPA) bevétel egy főre eső összege

 Település

Lakosság 

száma 

(fő)

Iparűzési adó 

bevétel 

(M Ft)

Egy főre

jutó IPA 

(ezer Ft/év)

Jelentősebb 

bevételi forrás

Paks 19 800  3 971 201 Atomerőmű
Tiszaújváros 18 000  2 533 141 Vegyipar
Sárvár 16 000  1 173 73  Gyógyturizmus, idegenforgalom
Dunaharaszti 20 000  1 430 71 Autópálya
Oroszlány 20 000  1 256 63 Bányaváros
Fót 18 500  976 53 Autópálya
Göd 18 100  745 41 Elektronikai ipar
Szarvas 17 500  467 27 Vas- és fémipar, elekronikai ipar, arborétum
Sátoraljaújhely 16 800  339 20 Határváros
Szigethalom 17 200  125 7  
Forrás: Közadatok, Internet, GKI 2010-es adatok

A hitelállomány és IPA-bevétel aránya
(ennyi év alatt érné el az IPA-bevétel a hitelállomány összegét)

 Település

Lakosság 

száma 

(fő)

Hitelállomány

és IPA aránya 

Tiszaújváros 18 000 0,3
Paks 19 800 0,8
Dunaharaszti 20 000 1,2
Sárvár 16 000 1,8
Oroszlány 20 000 1,8
Göd 18 100 3,7
Fót 18 500 3,9
Szarvas 17 500 4,2
Sátoraljaújhely 16 800 8,7
Szigethalom 17 200 9,9

Kitekintés
NÉHÁNY GÖD NAGYSÁGRENDŰ VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL

Az utóbbi években meglehetősen alulfi nanszírozott önkormányzatok feladataik folyamatos ellátása, illetve a pályázatokhoz 
szükséges önerő biztosítása érdekében – főként 2007-2008-ban – tömegesen vettek fel zömében svájcifrank- és euróalapú hi-
teleket, összesen több százmilliárd forint értékben. 
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A nyáron szemet gyönyörködtető lát-
ványt és árnyékot adó lombok őszre 
a gazdák egyik legnagyobb gondjává 

válnak. Mit lehet kezdeni a kertben óriási 
kupacokba gyűjtött, elszáradt falevéllel?
Sokan választják a kézenfekvőnek látszó 
módszert, az avarégetést. Ám aki pénte-
kenként (az önkormányzati rendeletben 
kijelölt „égetési napon”) kilép a háza ka-
puján, s dolga után indul, gomolygó füstöt 
lát városszerte. A tűzgyújtás természetes 
dolog, gondolhatnánk, ám ha az ember 
kissé elmélyed a témában, hamar meg-
érti, hogy jobban teszi, ha az avar égetése 
helyett inkább környezetkímélőbb, ártal-
matlanabb megoldást választ. 
Számos tanulmányt olvashatunk arról, 
hogy szálló por tekintetében Magyaror-
szág az európai országok között az egyik 
legszennyezettebbnek számít. Nyilván 
az ország fekvésével is összefügg, hogy 
a főként közlekedési eredetű szálló por 
miatt bekövetkezett, idő előtti halálozá-
sok arányát tekintve az európai kontinens 
vizsgált több tucat országából csak Szer-
bia, Montenegró és Bulgária előz meg 
minket. Egy, a Környezetvédelem című 
folyóirat 2009. szeptemberi számában 
megjelent, az avarégetés veszélyeiről 

szóló cikkből való a következő néhány 
sornyi idézet: „A közlekedés mellett – még 
ha csak szezonálisan is – az avarégetés já-
rul hozzá legnagyobb mértékben a szálló-
por-koncentráció növekedéséhez. Egy svájci 
tanulmány szerint egy nagyobb kupac avar 
6 órás égésével annyi szálló por keletkezik, 
mint amennyi 250 autóbusz 24 órai folya-
matos közlekedése során kerül a levegőbe.”
A lap alján látható, illusztrációnak szánt 
fényképfelvétel a 2-es főútnak a Duna ut-
cai lámpás kereszteződéséhez közel eső 
szakaszán készült egy pénteki napon, és 
bizony magáért beszél… 
Sokat tesz a környezetéért az, aki a száraz 
faleveleket égetés helyett inkább a bócsai 
zöldhulladéktelepre szállítja. S még többet 
az, aki az összegereblyézett lombot a kom-
posztra dobja, s hagyja, hogy ott megtör-
ténjen vele az a természetes átalakulás, 
amelynek révén a nemrég még ágakon bil-
legő levélkékből tavaszra ásványi anyagok-
ban gazdag humusz keletkezik, amit aztán 
a kerti növények, a bokrok vagy éppen 
a fák trágyázására használhat az ember. 
Így juthat vissza titokzatos körforgásban 
a gyökereken keresztül az új lombokba az, 
ami egykor maga is lomb volt… 

Koditek Bernadett

Veszélyes 
hulladék 
begyűjtése

2011. november 19-én szombaton 
9–13 óráig Göd Város Önkormányza-
ta veszélyeshulladék-begyűjtő akciót 
szervez. 
A két gyűjtési helyszín:
Göd, Pesti út 81. (Polgármesteri Hivatal 
parkolója); Göd, Duna út 5. (TESZ par-
kolója, bejárat a Kisfaludy utca felől)
Leadható hulladékfajták: 
savas akkumulátorok, folyékony és szi-
lárd növényvédő és rovarölő szerek, 
festék- és lakkmaradékok és göngyö-
legeik, szerves oldószerek, fáradt olaj, 
fénycsövek és izzók, használt sütőzsí-
rok és -olajok, kiselejtezett elektroni-
kai hulladékok. 
A hulladékleadás csak gödi lakcím-
kártya bemutatásával lehetséges, 
háztartási mennyiségben. A begyűj-
tést a Fővárosi Településtisztasági és 
Környezetvédelmi Kft. emberei fogják 
végezni.

Zöldhulladék lerakása
A zöldhulladék (ág, lomb, fű) ingyenesen 
lerakható Bócsán, a Mayerff y József utca 
folytatásánál, a Nemeskéri úti új teme-
tővel szembeni telepen, minden héten 
szerdán és szombaton, 8 és 18 óra között. 
A telep megközelítését kihelyezett táblák 
segítik.

Ágak, gallyak elszállítása
A kuka mellé helyezett, körülbelül 60 cm 
hosszúra vágott, kévébe kötözött ágakat, 
gallyakat a TESZ ingyen elszállítja az in-
gatlan elől.

Növényi hulladék 
elszállítása
Növényi hulladék elszállítására akkor van 
mód, ha az ingatlan tulajdonosa a zöld-
hulladékot a TESZ-nél 280 forintos áron 
beszerezhető zsákokban helyezi ki a háza 
elé a zöldhulladék szállításának napján.

(Fizetős zöldhulladék begyűjtése: 
november 14–18. és 28–december 2.)

Az égetés szabályai
Szeptember 1. és április 30. között 
az égetés közterületen és ingatla-
non belül is Göd egész területén 
heti egy alkalommal megenge-
dett: péntekenként 8 és 18 óra kö-
zött, kizárólag szélmentes időben. 
Az égetés maximum 30 percig 
tarthat, a tartós füstölés szabály-
sértésnek minősül. 

Novemberre elválik egymástól ág és levél, lecsupaszodnak a fák. Aki eddig nem tette 
volna, most már biztosan nekilát, hogy kertjében és háza előtt összegereblyézze az ezer 
színben pompázó avart. Nincs mire várni: minden nappal egyre közelebb a tél. 

9 13 ó
ta ves
szerve
A két g
Göd, P
parkoló
kolója,

Lombhullás idején
TUDJUK-E, MIÉRT KÁROS AZ AVARÉGETÉS?
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Ami ellen védekezhetünk: a meghűlés
A gyerekeket nehéz rávenni a réteges öl-
tözködésre, mert nem szívesen cipelnek 
magukkal plusz ruhadarabokat. Pedig 
a meghűléshez nem kell hosszú időt ücsö-
rögni a hidegben a buszra várva, esetleg 
az udvari játék után kiizzadva. Aki ilyenkor 
nem húz magára egy plusz réteget, eny-
hébb esetben is elkönyvelhet egy néhány 
napos náthát, amelyhez fejfájás, hőemel-
kedés társulhat, rosszabb esetben láz, 
majd köhögés következhet. A régiek azt 
tartották: a nátha gyógyszerrel két hét, 
gyógyszer nélkül 14 nap alatt múlik el. És 
tessék még ehhez nyugodtan hozzávenni 
a legyengült állapot utáni újabb egy he-
tet, ami alatt immunrendszerünk ismét 
képessé válik a hathatós védekezésre.

A közösségekben gyorsan terjedő vírus-
fertőzés
A vírusfertőzések a leggyakoribb okozói 
a felső légúti megbetegedéseknek. A gye-
rekek sokszor könnyen viselik a vírusfer-
tőzéssel járó kellemetlenségeket: vidá-
man játszanak, elevenek, miközben folyik 
az orruk és köhögnek. A cseppfertőzéssel: 
köhögéssel, tüsszentéssel adható-kapha-
tó betegség tüneteinek enyhítésére való 
készítmények a lázcsillapítók, gyulladás-
csökkentők, orrcseppek és -spray-k, to-
rokfertőtlenítők és köptető hatású szerek. 
A vírusfertőzésekkel szemben az antibioti-
kumok hatástalanok – ezek alkalmazására 
akkor kerül sor, ha szövődmény vagy bak-
teriális felülfertőzés lép fel. Vírusfertőzés 
esetén általános rendelkezés az intenzív 
folyadékbevitel, a szervezet vitaminokkal 
való támogatása, és lehetőleg minél több 
pihenés – így nagy eséllyel megúszhatjuk, 
hogy a betegség súlyosabb fázisra váltson.

Komoly az ügy – infl uenza
Általában 3–5 napos rossz közérzet után 
hirtelen magas, 39 °C feletti láz jelentke-
zik, amit aluszékonyság, gyengeség, szé-
dülés, szem-, fej-, hát- és végtagfájdalom, 
torokfájás és köhögés kísér. Szövődmény 
nélküli esetekben a láz 2–3 napig, a tüne-
tek egy hétig tartanak. Ez idő alatt semmi-
képpen sem javasolt közösségbe menni, 
de a tünetek is azt jelzik a szervezetnek, 
hogy „heverje ki” a betegséget.

Lázcsillapítás
37 és 38 °C között hőemelkedésről beszé-
lünk, melyet nem szükséges csillapítani, 
ugyanis a megemelkedett hőmérsékle-
ten hamarabb pusztulnak el a vírusok, és 
az immunrendszer is nagyobb aktivitással 
képes működni. 38,5 Celsius-foktól lázas 
állapotban van a szervezet, a lázcsillapí-
tás megkezdése javasolt, mert a maga-
sabb hőmérséklet már kifejezetten rontja 
az immunrendszer működését. Gyerme-
kes családokban fontos, hogy a kicsik 
életkorának és testsúlyának megfelelő 
készítményeket mindig tartsanak otthon, 
ők ugyanis könnyebben kerülnek magas 
lázas állapotba, amely lázgörcsöt is kivált-
hat. Amennyiben a gyógyszeres csillapí-
tás önmagában nem elég hatékony, foko-
zatosan hűtött vizű fürdővel gyorsíthatjuk 
meg a test hőmérsékletének csökkenését. 

Magas láz esetén a két módszert – a külső 
és belső lázcsillapítást – ajánlott együtt al-
kalmazni.

Védőoltás
Az infl uenza elleni védőoltást október 
közepe és november vége előtt célszerű 
beadatni, főleg a veszélyeztetettnek szá-
mító időseknek, krónikus szív-, tüdő- és 
vesebetegeknek, asztmásoknak, cukor-
betegeknek, súlyosan vérszegényeknek, 
immunhiányos állapotúaknak és szervát-
ültetetteknek.

Az egészséges gyermekek és fi atal fel-
nőttek szervezete nagy mennyiségben 
termel ellenanyagot, tehát jó eséllyel le-
küzdik a fertőzést szövődmény nélkül. 
Az oltás, nem oltás kérdése örök vita forrá-
sa. Azt azonban kevesen veszik fi gyelembe, 
hogy az infl uenza főszezonja decembertől 
márciusig tart. Az infl uenza szövődménye-
ként kialakulhat légúti hurut, tüdőgyul-
ladás, középfülgyulladás, homloküreg-
gyulladás, de súlyosabb esetekben akár 
szívizom- vagy agyvelőgyulladás is. Ezért 
a nem múló vagy rosszabbodó infl uenzás 
tünetekkel feltétlenül forduljunk orvoshoz, 
mert a szövődmény – igaz, csak ritka ese-
tekben – súlyos, életveszélyes állapotot is 
előidézhet. A felső légúti megbetegedé-
seknek szerencsére csak egy igen kis töre-
déke az infl uenza. Hat hónapos kor felett 
egyébként mindenki oltható, ami persze 
nem azt jelenti, hogy mindenkinek való-
ban szüksége is van az oltásra. Léteznek 
viszont úgynevezett veszélyeztetettséget 
jelentő foglalkozások: az egészségügyi in-
tézményekben dolgozók, az idősellátás-
ban, oktatásban tevékenykedők naponta 
több tucat potenciális fertőző beteggel 

Meghűlés, nátha, infl uenza
Rohamosan növekvő zsebkendőfogyasztás, méz után kutató kezek a spájz polcain, gőzölgő citromos tea az éjjeli-
szekrényen – az őszi lehűléssel együtt beköszöntenek a felső légúti megbetegedések is.

Vöröshagyma  nátha ellen
A vöröshagyma héjából, a hársfavirág-
ból vagy az ökörfarkkóróból készített 
tea is eredményesen alkalmazható 
meghűlés esetén. A gyógynövényeket 
egymással arányosan keverve is hasz-
nálhatjuk, de önmagukban is kitűnő 
népi gyógyszerek. 
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találkozhatnak egy-egy járványos időszak-
ban. A védőoltás tekintetében önmagunk-
nak kell mérlegelnünk, hogy kérjük-e vagy 
sem, de kérdéseinket célszerű a háziorvo-
sunkkal is megbeszélni.

Felkészülés, megelőzés
Az időjáráshoz igazított, réteges öltözék, 
a napi többszöri nyers gyümölcs és zöld-
ség fogyasztása, a bőséges folyadékbevi-
tel, a friss levegőn végzett mozgás – akár 
csak séta vagy kerékpározás a munkahely, 
az iskola, az óvoda és az otthonunk között 
– nagymértékben segíti a meghűlés meg-
előzését, a felkészített szervezet pedig el-
lenállóbb a fertőzésekkel szemben. Az ősz 
hihetetlen gazdagsággal ontja a vitamin-
forrásokat: a szőlő, az alma és a körte 
mind-mind tartalmaz C-vitamint, csakúgy, 
mint a cékla, a paprika vagy a káposzta. 
És persze szinte mindegyik gyümölcs-
ben és zöldségben vannak a szerveze-
tünk számára igen fontos egyéb vitami-
nok, ásványi anyagok és nyomelemek is. 
A bioboltok és a patikák a különféle vita-
minkészítmények széles skáláját kínálják 
azok számára, akik a mindennapos táplál-
kozás során nem tudnak kellő mennyisé-
gű vitaminhoz jutni.

Gyengéd támogatás
Immunerősítő hatásáról ismert a méz, 
a grépfrútmag-csepp és több gyógynö-
vényünk is. Vírusölő a citromfű, a kakukk-
fű a köhögést csillapítja, a lándzsás útifű 
baktériumölő, gyulladáscsökkentő hatá-
sú, és a borostyánnal együtt oldja a huru-
tot, csillapítja a görcsös köhögési ingert. 
Hatalmas mennyiségű C-vitamint nem 
csupán a citrusfélékben és a kiviben, ha-
nem az első fagy előtt szüretelt csipkebo-
gyóban is találunk.

Népi gyógymódok
Influenza megelőzésére: Egy nagyobb ge-
rezd fokhagyma levének a felét présel-
jük ki, és néhány gyömbérgyökér darab-
kát tegyünk egy csészébe. Adjunk hozzá 
egy evőkanál citromlevet és egy teáska-
nál mézet. Az így összeállított keverékre 
öntsünk forrásban lévő vizet, és legalább 
5 percig áztassuk. Forralni nem szabad!
Ezt az italt naponta, 1 órával lefekvés 
előtt kell meginni. Amennyiben a be-
tegség tünetei mutatkoznak valakin, 
igyon ebből az italból naponta 3-szor 
egy csészével.

V. Pálfai Kinga

A Gödi Anonim 
Alkoholisták 
gyűléseiről

Az Anonim Alkoholisták olyan fér-
fi ak és nők közössége, akik meg-
osztják egymással tapasztalataikat, 
erejüket és reményüket azért, hogy 
megoldhassák közös problémáju-
kat, és segíthessenek másoknak is 
felépülni az alkoholizmusból.

Helyszín: Ady Klub, kisterem
Időpontok: H.: 17.45–18.45
 Cs.: 16.30–17.30
 P.: 10.30–11.30

Telefonos elérhetőség:
(+36) 30-468-5098
A gödi csoport 2011. május 30-
án alakult, s eddig összesen 251 
személy vett részt a gyűléseken. 
Az Anonim Alkoholisták elsődleges 
célja józannak maradni, és segíteni 
más alkoholistáknak is megszaba-
dulni    szenvedélybetegségüktől. 
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Milyen elven működnek a BioLabor 
szolgáltatásai?
– Saját fejlesztésű, a kezelt személy 
biofi zikai szignáljait szűrő, számító-
gép-vezérelt módszert alkalmazunk. 
Elve a természetes önregeneráció, 
a szervezet öngyógyító képességé-
nek javítása saját jeleinek felhasz-
nálásával. A mi programunk abban 
az esetben is képes segíteni, ha sem 
a gyógyszeres, sem a természetgyó-
gyászati kezelés nem járt kellő ered-
ménnyel. Módszerünkkel hazánkban, 
öt év alatt, több mint negyvenezer 
személy elégedettségét vívtuk ki.

Miben különbözik a BioLabor terápi-
ája a hasonló kezelésektől?
– A BioLaborban használt készülék 
eredményességét a speciálisan fej-
lesztett saját programoknak köszön-
heti, amely megkülönbözteti minden 
más hasonló berendezéstől. E tech-
nika perspektívát jelent a korláto-

zottan kezelhetők széles táborában 
is: várandósság, legyengült állapot, 
vagy szívritmus-szabályzó sem kizá-
ró ok. A saját-jel terápia legnagyobb 
előnye, hogy önfejlesztő hatású.

Mely kezelések a legnépszerűbbek 
a páciensek körében?
– Ügyfeleink nagy arányban veszik 
igénybe az alvásminőség, kedélyja-
vító, vérkeringés, gerinc és ízületek, 
emésztési és immunrendszer-javító, 
a természetes antigénes allergia, 
ekcéma és frontérzékenység elleni 
programunkat is.

Mi a BioLabor másik fő tevékenysége?
– Azoknak, akik szervezetük állapo-
tára kíváncsiak, ajánljuk a független 
orvosi viziten belüli átfogó digitális 
állapotfelmérésünket. Az E.I.S. egy 
korszerű, hatékony, különleges orvo-
si vizsgálóeszköz, mely néhány perc 
alatt hatalmas mennyiségű informá-

ciót gyűjt a szervezetről, melyet mért 
értékekkel, szövegesen és háromdi-
menziós illusztrációval jelenít meg.
 
Milyen nyitóakciót kínálnak a leen-
dő pácienseknek?
– Az orvosi viziten belüli állapotfel-
mérés díja 15.000,- Ft. Aki 2011. no-
vember 30-ig bejelentkezik, a nyitó-
akció keretében egy 10.000 Ft értékű 
BioLabor® Utalványt kap, mely fel-
használható egy díjmentes Happy 
Coctail® szellemi frissítő kezelésre. 
Rekreációs kezelésre jelentkezők-
nek pedig egy stresszoldó-kezelést 
adunk ajándékba.

Gyógyszermentes kezelések 
és állapotfelmérés a BioLaborban

Bejelentkezés: www.biolabor.hu
Piros Andrea, tel.: 06-20-466-03-85
Dunakeszi (Rendelőintézet, 2120 
Dunakeszi Fő út. 75-81., 220-as szoba)
Göd (Hotel Aphrodite, 2132 Göd, 
Nemeskéri-Kiss Miklós utca 33) 
Vác (TESZ Életmódközpont, 2600 Vác, 
Cházár András u. 17.)
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A Schöff er-kastély – amely szak-
értői vélemény szerint a város 
egyik legimpozánsabb épülete 

lehetett fénykorában – sokat tudna 
mesélni, sok mindent átvészelt a zi-
vataros 20. században. A mai TOPhÁZ 
központi szárnya (Göd-Újtelep, Mun-
kácsy Mihály u. 2.) egykor vadászatok, 
„úri huncutságok”, biliárd- és bridzs-
partik helyszíne volt, ahol fővárosi 
arisztokraták, aranyifj ak és ismert 
színésznők adták egymásnak a kilin-
cset. Múlt- és hangulatidéző „játék 
a kastélyban”, amelynek parkjában 
mostanság a Fővárosi Állatkert lámái 
is gyakori vendégek.
A Schöff er-saga első fejezetének fő-
szereplője az apa, Schöff er Fülöp 
Bódog. Ő vásárolja meg 1905-ben 
és 1907-ben – két részletben – az ak-
kor még Sződhöz tartozó Ilka-pusztai 
földeket a Belvárosi Takarékpénz-
tár Rt.-től. Bár a család nem nemesi 
besorolású, idősebb Schöff er tehe-

tős, vagyonos, sikeres ember. Gabo-
na-nagykereskedőként, illetve a Ro-
yal Nagyszálloda Rt. igazgatóságának 
elnökeként is ténykedik, s ennek nyo-
mán 1911-ben már 870 holdas birto-
kot mondhat magáénak Göd környé-
kén. 1927-es halála után örökségét 
és földjeit fi ai (Pál és Ferenc) viszik 
tovább. Ők lesznek azok, akik a ko-
rábban csak „kiskastéllyal” rendelke-
ző gazdaságban még ebben az év-
ben elindítják az új, kétszintes úrilak 
felépítésének grandiózus projektjét. 
Sőt nem csupán fi nanszírozzák a fej-
lesztést, hanem – egyes források sze-
rint – a tervezővel, Szende Andorral 
aktívan együttműködve dolgoznak is 
a rajzokon. Lehetett érzékük az eff éle 
munkához, hiszen nem sokkal később 
Szende a Schöff er-kúria külső és bel-
ső terveiért komoly elismerést zsebel-
hetett be: a Képzőművészeti Társulat 
építészeti díjával tüntették ki. 
Nem csak a vázlatok és az elképzelések 
voltak modernek, hanem az uradalmi 
majorság is kifejezetten jól felszerelt 
intézmény volt. Szarvasmarha-tenyé-
szetük az országos mezőgazdasági ki-
állítás többszörös díjazottja napi 500–
800 liter tejtermelésükkel az egész 
környéket bőségesen el tudták látni. 

Egy 1941-ben készült lajstrom sze-
rint a kastélyon és a melléképületein 
túl a birtokon gazdatiszti lakás, négy 
cselédépület, istállók, ólak, műhelyek, 
magtárak is megtalálhatók. Kertészet, 
víztorony, kovácsműhely, telefon, 
traktor és cséplőgép is rendelkezés-
re állt, azaz túlzás nélkül állíthatjuk, 
hogy egy igen korszerű uradalmat 
mondhattak magukénak a Schöff er 
testvérek. 
A kastély historizáló, neobarokk stí-
lusban épült, középrészen kétszintes, 

A Schöff er-kastély története 
„Tiszta veszedelem itt vendégnek lenni…”
Egy kastély legendájában, történetében „elveszni” általában izgalmas kaland. Mint egy jó regényben, szinte min-
den tényező adott: rejtélyes karakterek, korszakos fi gurák, tragédiák és a történelem sodra – no meg egy épület, 
ami évtizedeken át volt kulisszája a benne, körötte feltűnő gödiek és sződiek életének. 

„Gödön víkend volt a héten
S ezért voltunk itt ebéden
Meg is ettünk élőt-holtat
Alulírtak – kik itt voltak.” 

(részlet a Schöff er-kastély
vendégkönyvéből)
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az oldalsó szárnyaknál viszont föld-
szintes kialakítással. Az olasz paloták 
hangulati- és stílusjegyeivel kom-
bináltak a tervezők. A homlokzat 
ugyanakkor eklektikus hatást mutat, 
az angol reneszánsz formái is fellel-
hetőek voltak rajta. A kissé hivalkodó, 
négy kőoroszlánnal és kőbábos, mell-
védes terasszal díszített front előtt 
minkét oldalon lépcső vezetett le 
a parkba. Hatalmas és ápolt kert tar-
tozott az épülethez, rengeteg egzoti-
kus, távol-keleti növénnyel beültetve. 
Bent klasszikus stílusú, elegáns, nagy-
polgári enteriőr fogadta a vendé-
geket. Olyan innovatív luxusmegol-
dásokat is alkalmaztak az építésnél, 
mint az étellift, a szennyesruha-le-
dobó, sőt zenekari karzat, kápolna és 
könyvtárszalon is gondoskodott az itt 
élők és vendégeik kényelméről. Mert-
hogy vendégek szinte mindig akad-
tak, a Schöff er-kastély tárt kapukkal 
fogadta látogatóit. Egy nagy alakú, 
bőrkötéses könyv, és a benne talál-
ható több száz bejegyzés mesél arról, 
hogy a gödi kúria „egy igazán príma 
hely” hírében állt, ahová élmény volt 
megérkezni. Egymást érik a kastélyt, 
a vendéglátást, a kellemes itt töltött 
időt dicsérő mondatok. A címben idé-
zett szösszenet írója arra panaszkodik, 
hogy rögtön gyomorspecialistához 
kellene fordulnia, olyan bőségesen és 
szívesen kínálják a gödi kúrián, így va-
lódi „veszedelem” volt az itt elköltött 
hétvége. A kastély vendégei voltak 
a Duna-átkelési hadgyakorlat tisztjei 
1937 szeptemberében, de a canonica 
visitatio magas rangú egyházi méltó-
ságai is megszálltak Ilka-pusztán 1935 
nyarán. 
A vendégek persze nem csupán ét-
keztek a kastélyban, szabadidejükben 
rengeteg egyéb programlehetőség 
közül válogathattak. A fő attrakció 
a vadászat volt, a környék apróvad-
állománya minden időben remek szó-
rakozást biztosított, s nemritkán há-
romszáz tétel is terítékre került. Ezen 
kívül tenisz, biliárd, bridzs, futball, ko-
csikázás szerepelt a fakultatív progra-
mok listáján, a nagy szieszták, ebédek 
és borozások között. Koncerteket, író-
kongresszust, színházi előadásokat is 
rendeztek a kastélyban – aktív kultu-
rális élet folyt a kúria falai között. Bár 
a Duna-part távolabb esett a birtok-
tól, de az így is kedvelt célpont volt 
a ház vendégeinek körében. 

A boldog békeévek romantikájának, 
Ilka-puszta idilli szigetének a második 
világháború mindent elsöprő robaja 
vetett véget. A birtokot 1942-ben ki-
sajátították, az árvíz sújtotta Bács-Kis-
kun megyei Bócsáról több mint ötven 
családot telepítettek át a birtok terü-
letére. Dr. Schöff er Pál és testvére, dr. 
Schöff er Ferenc a holokauszt áldo-
zata lett, mindkettőjüket az ausztriai 
Mauthausenbe internálták 1944-ben. 
Pál a lágerben halt meg, Ferenc a fel-
szabadítás után tűnt el, valahol oszt-
rák területen. A háború alatt a birtok, 
illetve a kastélyépület is jelentős káro-
kat szenvedett, a bútorzatot és egyéb 
értékeket a lakosság gyakorlatilag el-
hordta. 
A kúria hosszú és rögös utat járt be, 
míg az 1970-es évek elején megtalál-
ta végleges funkcióját. A háború utá-
ni három évtizedben működött kom-
munista pártházként, gyékényszövő 
üzemként, OVIT munkásszállásként, 
de szükséglakásként is hasznosítot-
ták.
A TOPhÁZ Speciális Otthon 1977. 
november 1-jén indult útjára a vala-
mikori Schöff er-kastély épületében, 
Gödi Egészségügyi Gyermekotthon 
néven. A kezdeti időszakban mintegy 
száz férőhellyel, értelmi fogyatékos, 
mozgás- és halmozottan sérült gyer-
mekek ápolását, gondozását végez-
ték itt. Az első ilyen jellegű intézmény 
volt Pest megyében. 1981-ben kibőví-
tették az épületet, a régi kúria mellé 
két kétszintes, U-alakú pavilon került. 
Az átépítés nyomán a befogadóké-
pesség jelentősen megnőtt, s a ’80-as 
évek közepétől már több mint kétszáz 
gondozott gyermek élt az intézmény 
falai között. 2004-ben további tíz férő-
helyes lakóotthon létesült, amelynek 
legfőbb célja az önállóságra, önálló 
életre való felkészítés. Speciális prog-
ramok, zeneterápia, mozgásfejlesztés 

és kreatív műhelymunka is színesíti 
a magas minőségű oktatási és a szak-
mai munkát, melyekkel a TOPhÁZ or-
szágos hírnévre tett szert. 
A 2/A-ra hajtva mindennap elhala-
dunk a modernizált, átépített kastély 
mellett, ami nemcsak a Schöff er-csa-
lád, de Göd történelmében is kiemelt 
jelentőségű műemlék. Mielőtt beso-
rolunk „gyorsforgalmi sávunkba”, ves-
sünk még egy pillantást a hajdan volt 
gyöngyszemre, egy elsüllyedt mese-
világ mementójára, ami majd’ egy 
évszázaddal ezelőtt a város legszebb, 
legmodernebb ingatlanjai közé tarto-
zott. Egy régi vendég soraival zárjuk 
a kastély kapuját: „Két felejthetetlen 
napot töltöttem itt, e gyönyörű kas-
télyban, a kedves vendéglátó gazdák 
között, s egy felejthetetlen szép emlé-
ket viszek magammal”.

Turtóczki S. Ede 

Az Olajfa Művészház 
programajánlója
November  30. szerda, 18 óra
A család, ahogyan a Gödi 
Tizenhárom látja
Gödi képző- és iparművészek 
kiállítása

   A kiállítást Marton Zsolt 
plébános nyitja meg

   Közreműködnek a Búzaszem 
Iskola tanárai és diákjai, 
Gyombolai Bálint vezetésével

December 3. szombat, 17 óra
Liszt-est
Pászthy Júlia operaénekessel 
és tanítványaival

   Megemlékező koncert 
Liszt Ferenc születésének 
200. évfordulója alkalmából
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Les Préludes, II. Magyar Rapszódia 
és a Rákóczi-induló
A Zene Világnapja (október elseje) al-
kalmából ismét koncertet adott a Váci 
Szimfonikus Zenekar a Németh Lász-
ló Általános Iskolában, az intézmény 
meghívására. Születésének 200. év-
fordulóján Liszt Ferencre emlékeztek 
három zeneművével a zenészek és 
sportcsarnoknyi közönségük. Az ál-
talános iskola és alapfokú művészet-
oktatási intézmény vezetői nagyon 
fontosnak tartják a koncertélménye-
ket, amelyeknek során a gyerekek 
élő zenével s olyan hangszerekkel is 
találkozhatnak, melyeket addig eset-
leg csak fényképen láthattak. Kö-
szönhetően a művészeti tagozatnak 
és a Németh László Általános Iskola 
Gyermekekért Alapítvány támogatá-
sának, valamennyi tanuló és pedagó-
gus – közel ezer fő - ingyen vehetett 
részt a koncerten.

Napi öt perc éneklés
„Legyen az oktatás középpontjában 
a zene” – indította Kodály mondatá-
nak megidézésével rendhagyó ének-
óráját a Muzsikás együttes Gödön, 
a Búzaszem Iskolában. A kiemelt 
programot a Piarista Szakiskola szer-
vezte, így lehetett ez a koncert a két 
közösség közös élménye. 
- Minden ember úgy van megte-
remtve, hogy szüksége van a zené-
re. Bárhol a világon, ahol emberi kö-
zösségekre leltek, megtalálható volt 

az őket körülvevő, rájuk jellemző zene 
is. Magyarországon a falvak, a kis kö-
zösségek őrzik leghívebben a nép 
zenéjét. A Muzsikás együttes alapve-
tően klasszikus zenét tanult tagjai is 
felismerték, hogy a nagy elődök nyo-
mában kell járnunk, és összegyűjte-
nünk a dallamokat addig, amíg van ki-
től eltanulni azokat – mesélte Hamar 
Dániel a százharminc búzaszemes 
és százhúsz piarista szakiskolás diák-
nak. – A Muzsikás együttesnek évek 
óta feltett szándéka, hogy a heti egy 
énekórák korszakában élő zenével, 
többféle tájegység hangszereinek 
bemutatásával vigye közelebb a mai 
gyerekekhez a magyar népzenét. Ezek 
a közös éneklések talán segítenek el-
érni azt a távolabbi célt, hogy minden 
iskolás gyerek énekeljen naponta leg-
alább öt percet közösségben, megta-
pasztalva annak felszabadító hatását, 
s hogy később kapcsolódni tudjon 
hagyományainkhoz, ünnepeinken, 
boldog és bús perceiben megszólal-
hasson ajkán az odaillő ének – mond-
ta el Sipos Mihály népzenész.

Mesekoncert nem csak gyerekeknek
A Búzaszem Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény 
művésztanárai minden tanévben há-
rom koncerttel kedveskednek – első-
sorban a növendékeiknek, de a re-
mek hangulatú és kiváló színvonalú 
klasszikus zenei és mesekoncertekre 
a szülők, nagyszülők, kistestvérek, 
szomszédok is hivatalosak. 2011 ok-
tóberében – a kalendáriumnak meg-
felelően – szüreti témájú történet 

kacagtatta meg s gondolkodtatta el 
a közönséget. S az is bizonyos, hogy 
a koncertek tematikájában szereplő 
közös daltanulással feltarisznyált hall-
gatóság a dudorászás mellett azt sem 
felejti el a tanmese után, hogy bármily 
fontos, halaszthatatlan és temérdek 
tennivalója akad, egy kis emberségre 
mindig jusson az idejéből. 

V. Pálfai Kinga

„A zene mindenkié”
ZENÉS PROGRAMOK KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK

A Violin Alapítvány 
és a Gaude Kórus
szeretettel vár minden kedves 
érdeklődőt a 2011. december 
4-én 16 órakor kezdődő

ADVENTI KONCERTJÉRE.

A műsorban Liszt Ferenc, Anton 
Bruckner és Felix Mendelssohn-
Bartholdy kórusművei hallhatók 
az énekkar előadásában
az alsógödi Szent István katolikus 
templomban.

A hangversenyt támogatja:
Göd Város Önkormányzata
és a Violin Alapítvány

A belépés díjtalan!
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Göd, 1956
AZ 55 ESZTENDŐVEL EZELŐTT KITÖRT FORRADALOM GÖDI ESEMÉNYEI

A
lsógöd és Felsőgöd 1956-ban még 
két külön település volt. A Budapes-
ten kitört forradalom hírére mind-

két település központjában falugyűlést 
hívtak össze, s megalakultak a forradalmi 
bizottságok és a nemzetőrség. Feladatuk 
a közbiztonság fenntartása és a közellátás 
megszervezése volt. A visszaemlékezők 
elmondása alapján boldog, reményteli 
napok voltak ezek, az emberek szíve meg-
telt reménnyel, az annyira vágyott szabad-
ság közelinek, elérhetőnek tűnt. Az akkor 
tizenhárom, tizenöt esztendős fi atalok, 
gyerekek, akik a többszörösen kifosztott 
Magyarországon, a gyűlölt rendszerben 
cseperedtek, akik megélték a szegénysé-
get, az alapvető élelmiszerekért, tüzelőért 
való sorban állásokat, látták az állandó ret-
tegést és félelmet a felnőttek tekintetében 
– magától értetődő módon kapcsolódtak 
be a forradalom eseményeibe. Ők is tenni 
akartak valamit – valamit a szabadságért, 
a hazaért. Felsőgödön a gyerekek első 
dolga volt az iskoláról majd a pártházról 
leverni a vörös csillagot, de részt vettek 
az esti járőrözésekben is. Csányi József, aki 
az idei városi megemlékezés során mesélt 
saját élményeiről, társaival együtt a gödi 

vasútállomás őrzésében vállalt feladatot. 
Mint elmondta, több alkalommal kerültek 
életveszélybe. Dunakeszin egy tűzharc-
ban megsérült két fi atal szovjet katona 
meglincselésének voltak szemtanúi, és 
ott voltak a Nyugati téren is a lövöldözé-
sek idején. Látták a körúton a lámpavasra 
húzott katonákat. E napoknak az esemé-
nyei egész későbbi életük meghatározó 
történései lettek. A forradalom leverése 
után az alsógödi fi atalok egy csoportja – 
együtt a dunakesziekkel – a megtorlástól 
tartva elhatározta, hogy nyugatra szökik. 
A harminc-negyven fős csapat Zsámbék-
nál tűzharcba keveredett. Sokan ott vesz-
tek közülük, a túlélők pedig fegyvereiket 
eldobálva visszafordultak. Másnap hajnal-
ban ismét nekivágtak a határnak, s csu-
pán a két legfi atalabb – az egyikük Csányi 
József volt – maradt idehaza. 
A „felsőgödi srácok” nem voltak ilyen 
szerencsések. Ők a határban kóborolva 
találtak néhány elásott fegyvert, melyek-
kel megtámadták a településen áthala-
dó szovjet üzemanyag-szállító konvojt. 
Az első alkalommal különösebb tűzharc 
nélkül továbbhaladt a kocsisor, másnap 
azonban megtámadták a gödi dombge-
rinc lövészárkában megbújó tizenévese-
ket. Akkor még megúszták a rajtaütést, 
ám néhány nap múlva elfogták őket, s 
a váci rendőrségi fogdában gépkarabé-
lyos orosz katonák vigyáztak rájuk. Volt, 
akire csupán néhány hónap, volt, akire 
több év javítóintézeti elzárás várt. 
A gödiek szolidaritást vállaltak a nem-
zetőrökkel, az egymást szinte csak látás-
ból ismerők is segítséget – például titkos 
búvóhelyet – ajánlottak fel a forradalom 
leverése után azoknak, akik számíthattak 
a megtorlásra. Sokaknak kellett elhagy-
niuk az otthonukat, a hazájukat, s akadt, 
aki soha többé nem tért vissza.
1956. november 1-jén a temetőben, a for-
radalom napjaiban ismét az őt megillető 
helyre állított kisharang (a községháza 
padlásáról került elő) hívó szava mellett 
Nagy László plébános úr misét mondott 
az elesett hősökért, nagy tömeg részvé-
tele mellett.

A Göd Város Önkormányzata által szerve-
zett megemlékezésen az ünnepi műsort 
a Németh László Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény diákjai 
adták, a prózai, zenei és táncelemekből 
álló színpadi produkció közelebb vitte 
a közönséget annak a forradalmi két hét-
nek az eseményeihez. 
Öt esztendeje zárul minden alkalommal 
az 1956-os gödi megemlékezés a Kincsem 
Parkban, Iván Kovács László, Corvin-közi 
parancsnok mellszobránál. A Felsőgödi 
Munkásdalkör előadásában az Őszi szél 
című kánon és Verdi Nabuccójából a rab-
szolgakórus dallamai csendültek fel, majd 
Vén István, egykori bajtárs emlékezett a 27 
évesen kivégzett gödi mártírra. Lengyel 
György szavalata után a Gödi Ifj úsági Fú-
vószenekar aláfestő zenéjére kezdődött 
meg a koszorúzás, melyen a város vezetői, 
a család, az ’56-os elítéltek, nemzetőrök, 
a pártok és civilszervezetek, valamint az in-
tézmények képviselői helyezték el a meg-
emlékezés virágait a mécsesek fényénél.

V. Pálfai Kinga

Az idei városi ünnepségen személyes emlékeit osztotta meg az egybegyűltekkel egy szemtanú. Az évforduló előtt 
egy héttel pedig a Retró Ady Klubban meséltek saját emlékeikről kerekasztal-beszélgetés formájában azok, akik 
személyes élményként tudnak beszámolni a magyar történelem néhány igaz pillanatáról.
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Jelenetek 
a kamaszkorról
EGY GÖDI FIATAL DÍJNYERTES PÁLYAMŰVE

Festmény adományba
A Kincsem Óvodának ajándékozta a Visegrádi várat ábrázoló fest-
ményét Határiné Koczka Ilona festőművész, a Gödi Őszi Tárlatok 
szervezője. 
– Nagy örömmel tettem eleget a felkérésnek, hiszen a jövendő művé-
szeiről van szó – mondta az intézmény őszi kiállításának megnyitóján 
a festőnő, aki saját versével is megörvendeztette a gyerekeket. 

A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden 
évben szeptember 21-én ünnepeljük a Magyar Dráma Napját, an-
nak tiszteletére, hogy 1883-ban ezen a napon mutatták be először 
Madách Imre drámáját, Az ember tragédiáját a Nemzeti Színházban. 

A tavalyi évben ezen a napon a Vígszínház jelenetírói pályázatot 
hirdetett 14 és 21 év közötti fi atalok részére, Kamaszba-zárva 
címmel. A pályázati kiírásnak megfelelően a versenyre kétsze-

replős jeleneteket vártak a fi atal alkotóktól, olyan műveket, amelyek 
a dráma nyelvén beszélnek saját életükről, mindennapjaik örömeiről 
és nehézségeiről, s a kamaszokra jellemző éleslátással adnak képet 
a világról, amelyben hamarosan nekik maguknak is felnőttként kell 
majd helytállniuk. 
A felhívásra 155 pályamű érkezett. A zsűri ezek közül választotta ki azt 
a 18, nyelvében, témájában vagy dramaturgiájában legkiválóbb alko-
tást, amelyeket az idei évi Magyar Dráma Napja alkalmából szeptember 
18-án mutattak be a Pesti Színházban a társulat tagjai, valamint a Szín-
ház és Filmművészeti Egyetem másodéves hallgatói. 
A legjobbnak minősített darabok között egy gödi és egy váci fi atalem-
berből álló szerzőpáros műve is ott szerepelt. Bódi Péter és Szlovik Péter 
Óvóhely című jelenetében a két szereplő lényegében arra a kérdésre ke-
resi a választ, merjenek-e felnőtté válni: kilépni a pince sivár, de bizton-
ságot adó rejtekéből a kihívásokkal teli és bizonytalan kinti világba. 
A különleges színházi eseménynek számító, telt házas ünnepi bemu-
tatón a díjakat Eszenyi Enikő igazgató adta át a fi atal alkotóknak, majd 
a színház terének egyszerre több pontján, egy időben mutatták be 
a győztes pályaműveket, amelyeket Garai Judit dramaturg és Forgács 
Péter rendező szakmai irányítása mellett vitték színre. 

Törökországi levelek
A kétszázötven évvel ezelőtt elhunyt Mikes 
Kelemenre (1690–1761) emlékeztek a Göd 
Városi Könyvtár által szervezett Rendhagyó 
Irodalomórán. 
II. Rákóczi Ferenc íródeákjának – aki önként 
vállalta a fejedelemmel a száműzetést – két-
százhét fi ktív leveléből álló gyűjteményét te-
kinti az irodalomtörténet a magyar széppróza 
első alkotásainak. A levelek egy kitalált nagy-
nénihez, „Édes néném”-hez szólnak, igen sok 
történelmi, kortörténeti érdekességgel II. 
Rákóczi Ferencről, Bercsényiről, a száműzött 
kurucok kolóniájáról és a török diplomáciá-
ról. A gyűjtemény kalandos úton mentődött 
át az utókornak, s első ízben Kultsár István 
(1760–1828; író, szerkesztő, kiadó és szín-
igazgató) adta ki 1794-ben, Szombathelyen. 
A negyvenkét rodostói esztendő utolsó, ma-
gányosan töltött éveiben Mikes engedélyt 
kapott arra, hogy levelet válthasson a család-
tagjaival, mindenekelőtt Huszár József báró-
val, s könyveiből is küldött haza: több francia 
vallási és szépirodalmi művet dolgozott át 
unaloműzésképpen, és saját szerzeményei is 
a túlélést segítették, főleg a fejedelem halála 
után, az egyre fogyó magyar kolónia szegé-
nyedő társasági életét pótolva.
Az októberben Gödön tartott megemléke-
zésen levél- és naplótöredékekből, valamint 
a magyar költők Mikesről, illetve Mikeshez 
szóló verseiből hallhattak válogatást az ér-
deklődők, Szabó András előadóművész tol-
mácsolásában. A rendezvény a „Könyvtárak 
összefogása a társadalomért” programsoro-
zat keretein belül valósult meg.

V. Pálfai Kinga

Mindenkinek legyen 
karácsony!
A Göd Városi Polgárőrség adománygyűj-
tést hirdet a rászoruló családok számára.
Várják a feleslegessé vált, ám még használ-
ható, jó állapotban lévő gyermek- és fel-
nőtt ruhákat, játékokat, mesekönyveket,    
hogy továbbadhassák olyan családoknak, 
akik számára mindez igazi kincs lehet majd 
a  karácsonyfa alatt. 
Örömmel fogadják a tartós élelmiszere-
ket is. 

Az adományokat 2011. december 6-ig vár-
ják a  Polgárőr Irodába (Göd, Pesti út 81.).
A gyűjtéssel kapcsolatban érdeklődni le-
het Szeri Mihályál (06-30-676-8955)
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Retró Ady Klub
Tízedik alkalommal tartott 
összejövetelt az újra meg-
alakult felsőgödi klub annak 
az 1960-as években össze-
verbuválódott baráti körnek 
a tagjaiból, akiket a közös él-
mények immár közel ötven 
éve fűznek össze. A találko-
zók minden alkalommal ko-

rabeli fotó- és fi lmvetítéssel kezdődnek, s a résztvevők nagy 
örömmel fedezik fel a képeken és a fi lmkockákon egykori 
társaikat, vagy éppen önmagukat. Októberben a klubtagok 
a Civil Tanácstól elnyert összegből digitalizált felvételeken 
a Kőfal Társaság Duna-parti összejöveteleiről, börzsönyi ki-
rándulásokról, húsvéti locsolkodásokról láthattak egy cso-
korra valót – az 1964 és 67 közötti évekből. A Klub folyama-
tosan gyűjti a régi fotókat, melyekből mára már egy kétezer 
darabos archívumot hoztak létre. Amennyiben a profesz-
szionális vágásra is sor kerülhetne, a klub vezetői a digita-
lizált felvételeket – elsősorban helytörténeti jelentőségük 
miatt – szívesen nyilvánosságra hoznák, és elérhetővé ten-
nék mások számára is.

Aprók tánca, muzsikája
Rendszeres program a kicsik táncháza csütörtökönként, 
Czinóber Klárával. A hagyományos népi játékok, a néptánc 
alapjai, a népdalok átadása a találkozók fő célja, melyeket 
alkalmanként élő zene tesz varázslatossá. A József Attila 
Művelődési Ház a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
koncerteket szervez a kisgyermekes családok részére, így 
például októberben egy alkalommal az Iszkiri zenekar szó-

rakoztatta a közönséget. A zenekar mindhárom tagja két-
gyermekes apuka, s főállásban valamennyien gyerekekkel 
foglalkoznak, ugyanakkor évtizedek óta profi  zenészek. Mű-
soraikon felcsendülnek a magyar gyerekdalok legnagyobb 
„slágerei”, s persze a saját szerzeményeik is. A trió tagjai Ba-
raczka Gergely, Dombi Ádám és Pelyhes Gábor. 
A következő élő zenés program november 24-én, csütör-
tökön 16 órától lesz: Gödi Fonó – Magyar Táncház. Az ovis 
néptáncon Bese Botond dudás és Dóra Áron népi furulyás 
játszik majd.

Friss színfolt
A Művelődési Ház kiállítóter-
mének sokat látott falai között 
újdonság volt Vasvári Péter ter-
vező-grafi kus kiállítása. A fi atal, 
több nemzetközi díjjal is jutalma-
zott alkotó logóterveiből állítot-
ta össze önálló tárlatát, amelyet 
dr. Maczó Péter egyetemi docens 
nyitott meg október közepén. 
A kiállított anyag válogatás a Kép-
zőművészeti Egyetemen végzett művész utóbbi években 
készített alkotásaiból. Az idén 600 beérkezett alkotás közül 
díjazták munkáját a Waiting for the Morning III. Nemzetkö-
zi Fesztivál pályázatán, tavaly pedig különdíjjal ismerték el. 
Kínában, a Hiiibrand 2010-es versenyén a zsűri több mint 
négyezer pályamű közül adott bronzérmet a magyar logó-
nak. A LogoLounge Trends Reporton (USA) logótervét be-
válogatták a világ aktuális logótrendjei közé. Néhány hete 
Olaszországban a Wolda Professional Awardson 1400 be-
nevezett alkotás közül nyerte el a „Best of Hungary” díjat. 
Vasvári Péter rengeteg ötlettel és komolysággal, ugyan-
akkor profi  játékossággal tervezett munkái a világ számos 
pontján jelentek meg formatervezési, grafi kai és design-
könyvekben, és jó néhány projektben vettek részt Magyar-
országon és külföldön egyaránt.

Őstörténeti előadássorozat
Erdélyi István professzor úr kezdeményezésére indult el 
az Eleink előadássorozat, melynek keretében az elmúlt 
hónapok során számos érdekes és informatív előadáson 
vehettek részt az érdeklődők. Szeptemberben dr. Surányi 
György nyugalmazott növénybiológus beszélt a Kárpát-me-
dencében őshonos gyümölcsfafajtákról. A történelmi át-
tekintést is nyújtó előadáson kiderült, hogy már a „sötét” 
középkorban is legalább nyolcvanféle ehető növényt ter-
mesztettünk. Napjainkban az őshonos – azaz spontán elő-
forduló, nem ültetett – gyümölcsfélékből ötven fajt tartunk 
számon. A szakember szerint, ha az éghajlatunkban jelen-
tős változás nem áll be, a termeszthető gyümölcsfajok szá-
ma akár hetven-nyolcvanra is bővíthető, amivel Magyaror-
szág újra „gyümölcsnagyhatalommá” válhatna.

V. Pálfai Kinga

A közművelődés jegyében
VÁLOGATÁS A JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ OKTÓBERI RENDEZVÉNYEIBŐL
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B
ár itt a Duna mellett hajlamosak 
vagyunk elfeledkezni róla, de 
Földünk édesvízkészletének két-

harmad része nem a felszínen találha-
tó folyók és tavak formájában, hanem 
a felszín alatt rejtőzködik. Magyar-
ország medencében – a Kárpát-me-
dencében – helyezkedik el, érthető 
tehát, hogy igen jelentős felszín alatti 
vízkinccsel rendelkezünk. Azonkívül, 
hogy ezek a vizek kiváló ivóvízfor-
rások – ami már önmagában is nagy 
érték –, akad még egy fontos és igen 
értékes tulajdonságuk: a hőfokuk.
A 30 Celsius-fokot meghaladó hő-
mérsékletű, föld alól feltörő vizeket 
termálvíznek nevezzük. Több mint 
900 termálvizet adó kút működik or-
szágunk területén – és mindannyiunk 
örömére Gödön is találkozhatunk 
ilyennel. De mitől meleg a víz, és ho-
gyan kerül a felszín alá?
Mindannyian tudjuk, hogy a csapa-
dékvíz hamar elszivárog – a gödi ho-
mok is pillanatok alatt beissza. A tala-
jon könnyen átjut – de az alatta lévő 
alapkőzeten bizony már nem minden 
esetben. Vannak olyan rétegek, ame-
lyek vízzáróak, és léteznek olyanok is, 
amelyeknek  repedésein át a víz sok 
kilométer mélyre eljuthat. Ez történik 
a Kárpát-medencét ölelő hegyekre 
hulló esővel, csapadékkal is. Ahogy 
a hideg víz leszivárog, egyre mele-
gebb környezetbe jut.
Földünk belsejét az elbomló, radioak-
tív atommagok fűtik. Az atommagok 
protonból és neutronból állnak, – s ha 
ezek egymáshoz képest egy megha-
tározott arányban vannak jelen, akkor 
az atommag „jól érzi magát”, stabil. 

Léteznek azonban olyan atommagok 
is, amelyekben ez az arány nem ideá-
lis, – ilyenkor ez az atommag elbomlik 
két kisebb atommagra, amelyekben 
már „kényelmesebb” a protonok és 
neutronok aránya. A bomlás közben 
energia szabadul fel, s ezt az atom-
maghasadáskor felszabaduló hőt 
használják áramtermelésre az atom-
erőművekben, és ez a hő fűti Földünk 
mélyét is.
Minél lejjebbre megyünk tehát, annál 
magasabb a hőmérséklet. Ha a világ-
átlagot nézzük, akkor száz métert 
haladva lefelé 3 Celsius-fokkal mérhe-
tünk magasabbat a hőmérőn. Azért 
vagyunk Magyarországon szerencsés 
helyzetben, mert itt ennél jóval maga-
sabb a 100 méterenkénti hőmérsék-
let-emelkedés: akár 5–7 °C is lehet.
A mélységben tehát, a kőzetek pó-
rusaiban tárolt víz felmelegszik. Et-
től kitágul – és újra megindul felfelé. 
A már említett vízzáró rétegek, kőze-
tek miatt azonban nem mindenhol 
tud visszajutni a felszínre, – csak ott 
fakadnak termálvizes források, ahol 
a földtani környezet ehhez megfelelő, 
például a repedések mentén. Közben 
azonban a hegyekben lehulló csapa-
dékból pótlódik a leszivárgó hideg 
víz – így egy körforgás jön létre. A le-
szivárgó hideg víz felmelegszik, újra 
felfelé tör, közben pedig magával 
szállítja a mélység hőjét is. Ez a kör-
forgás azonban egyáltalán nem olyan 
gyors, mint mondjuk egy folyó folyá-
sa – hiszen a kőzetek belsejében, pó-
rusaiban zajlik. A hévizek azért olyan 
tiszták és szennyeződésmentesek, 
mert több tízezer év szükséges eh-

hez a körforgáshoz: a gödi termálvíz 
például az utolsó jégkorszak második 
felében lehullott és beszivárgott csa-
padékból származik.
A gödi termálvíz egyébként 52–56 
Celsius-fokos, és 700 méteres mély-
ségből jut a felszínre. Láthatjuk tehát, 
hogy városunk alatt a geotermikus 
gradiens (vagyis a 100 méterenkénti 
hőmérséklet-emelkedés) elég ked-
vező. A szakemberek szerint ennek 
az eltérésnek, anomáliának két oka is 
lehet: vagy az alattunk elhelyezkedő 
kőzetnek az átlagosnál jobb a hőve-
zető képessége, vagy – ami valószí-
nűbb – a magas hőfok az éppen fel-
felé áramló meleg víz fűtő hatásának 
köszönhető.
Természetesen egy-egy geológiai 
jelenség sokkal nagyobb léptékű, 
mint a rajta megtelepülő emberi élet 
– nincs városhoz kötve. Az itteni víz 
azonos rendszert, egyetlen víztestet 
alkot a budapesti fürdők vizét adó 
termálvízkarszttal is, és ugyanebből 
származik a leányfalui és a váci strand 
vize is, de Szentendrén, Veresegyhá-

Víz a mélyből
EGY HAZAI TERMÉSZETI KINCSÜNK NYOMÁBAN

Gyógyfürdőtan
A balneológia a gyógyvizek hatásával 
és alkalmazásával foglalkozó tudomány. 
Mint láttuk, a termálvizeknek igen sok 
fajtája van – nem csoda, hogy élettani 
hatásuk is sokféle. Ezek egy része a víz fi -
zikai tulajdonságain alapul: a felhajtóerő 
miatt a testsúly lecsökken, ezzel a moz-
gás könnyebbé válik a beteg ízületek 
számára is, a hőfok pedig a keringést 
befolyásolhatja. A pozitív fi ziológiás ha-
tás természetesen az adott víz ásványi-
anyag-tartalmától is függhet.
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Gödi receptverseny! 
Küldje be édes- és sóssütemény- vagy kenyérreceptjét, 
hogy megjelenhessen az első Gödi süteményes és kenyeres 
könyvben.

Olyan recepteket keresünk, amelyeket a gödiek saját ízlésükre 
formálva alakítottak, illetve régóta családi kedvencnek számí-
tanak. Fogyókúrázókra, cukorbetegekre és kisgyerekekre gon-
dolva olyan sütis recepteket is várunk, melyeket ők is bátran 
fogyaszthatnak. 
A beküldött receptek legjobbjai megjelennek az első Gödi sü-
teményes és kenyeres könyvben.
Pályázati feltételek: a pályázó állandó vagy ideiglenes gödi la-
kos, Gödről elszármazott vagy Gödhöz egyéb módon kötődő 
(kérjük, írja meg, miként: itt dolgozik, itt tanul stb.).
Fiatalok, szerelmespárok, barátok, kismamák és csapatok közös 
kedvenceit is várjuk!
A beküldők között értékes ajándékokat sorsolunk ki!
A meghosszabbított beküldési határidő: 2011. december 31.
Receptjeit a godisuti@gmail.com e-mail címre várjuk.

Személyesen is elhozhatja receptjeit a kihelyezett recept-
gyűjtő pontokra:
•  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

A versennyel és a kiadvánnyal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Vajda Ágnes szerkesztőnél
2132 Göd, Pannónia utca 15.
Telefon: 06-70-629-6385 vagy 06-70-338-8605
E-mail: godisuti@gmail.com

Böszörményi sós sütemény 
gödi módra
Rabné Molnár Mónika receptje Hajdúbö-
szörményből származik, ahol minden jeles 
ünnepen ezt a süteményt szolgálják fel. 
Különlegessége nemcsak az ízében, hanem 
a formájában is rejlik.
Hozzávalók:
A tésztához: ½ liter tej, 5 dkg friss élesztő, 
2 dl olaj vagy olvasztott vaj, 1 evőkanál cukor, 
85 dkg fi nomliszt, 1 csapott kávéskanál só
A töltelékhez: 1 és ½ kocka margarin (ízlés szerint, 
1 margarinnal is igen fi nom), 3 tojás sárgája, 20 dkg 
reszelt trappista és füstölt sajt vegyesen, 1 csapott te-
áskanál só
A kenéshez: 1 egész tojás
A tetejére: 10 dkg reszelt trappista és füstölt sajt vegyesen, 10 dkg vegyes 
mag (napraforgó, lenmag, hántolt tökmag stb.)

Elkészítés:
Az élesztőt a langyos tejjel és a cukorral felfuttatom, majd egy nagy tálba helye-
zem. Hozzáadom a lisztet, az olajat, pici sót, majd ezeket összedolgozom. Az így 
kapott tésztát négy részre osztva gombócokat készítek. 
A gombócokat egyenként téglalap alakúra nyújtom, kb. fél ujjnyi-ujjnyi vasta-
gon. Ezt követően a szobahőmérsékletű margarint, a 3 tojás sárgáját, a reszelt 
sajtot a sóval krémesre keverem. A tésztalapokat egyenként megkenem a sós 
vajas krémmel, majd felsodrom, és az egész felvert tojással is megkenem. A ma-
radék reszelt sajtot a kevert magokkal a tésztára szórom. Végül a négy rudat 
egyenként körülbelül 3 cm nagyságú trapéz alakú szeletekre vágom. (Nagyon 
egyszerű a trükkje: a rúdon az első vágás irányával ellentétes irányban vágom 
a másodikat, majd így haladok végig. Az első szelet kicsit mindig csálé lesz, de 
a formáját kiigazítva ez is tálalható. A tésztát a feltekerés után 1,5 cm vastagsá-
gú szeletekre is vághatjuk – így csigákat süthetünk.)
A felszeletelt süteményt sütőpapírral bélelt tepsibe teszem, és fél óra pihen-
tetés után előmelegített sütőben, közepes tűzön világosra sütöm.

Köszönjük Muszkatal Andreának és családjának, hogy vállalkoztak 
e kiváló recept elkészítésére, és saját javaslataikkal azt kiegészítették!

zán és többek között Vácrátóton is 
ugyanezt a hévizet használják.
Az, hogy mire használható egy ter-
málvízforrás, nagyon sok tényező 
függvénye. Ha például abból a szem-
pontból vizsgáljuk, mennyire ad lehe-
tőséget a Föld hőjének kinyerésére, 
energia termelésére, akkor azt kell 
megnéznünk, hogy milyen az adott 
forrásból származó víz hőmérséklete. 
A 150–200 Celsius-fokot meghaladó 
hőmérsékletű vizekkel-gőzökkel köz-
vetlenül turbinát lehet meghajtani, 
és így energiát termelni. Magyaror-
szágon azonban ilyen hőmérsékletű 
termálvízre nincsen példa – Izlandon 
viszont ilyen környezetbarát módon 
is lehetséges az áramtermelés. A kö-
zepes, 90–150 Celsius-fok közötti hő-
mérsékletű vizeket még mindig lehet 
energiatermelésre használni – ehhez 
azonban alacsonyabb forráspontú 
folyadékokat kell felhasználni az erő-
mű rendszerében. Ilyen hőmérsékletű 
termálvíz csak néhány helyen találha-
tó az országban – Magyarországon 

azonban jelenleg sehol sem termel-
nek áramot geotermikus erőműben.
Ugyanakkor a termálvizek hőjének 
rengeteg más hasznosítási módja is 
lehetséges. 90 °C felett akár távfűtésre 
is alkalmas, de az alacsonyabb hőmér-
sékletűek energiáját is ki lehet aknáz-
ni, például üvegházak fűtésére, egy 
sor ipari folyamatnál, sőt akár egymás 
után többre is. Az egyre csökkenő hő-
mérsékletű vizet 20–30 Celsius-fokig 
halgazdaságokban vagy hóolvasztási 
feladatokra lehet felhasználni.
A legismertebb és leggyakoribb fel-
használási mód hazánkban jelenleg 
a balneológiai hasznosítás – azaz 
fürdők létesülnek ezekre a vizekre. 
Az emberi szervezetre nagyon sok 
kedvezően ható komponense létez-
het a termálvizeknek, iszapoknak – 
a radioaktív elemektől kezdve a kü-
lönböző nyomelemekig. Ezek között 
nem csupán ásványi anyagok, sók 
lehetnek, hanem akár gázok is – va-
lószínűleg mindenkinek ismerős a jel-
legzetes „záptojásszag”, ami egyes 

termálfürdők környékén érezhető. Ez 
a szag – ami egyébként a kénhidro-
géntől származik – a gödi termálkút 
vizére nem jellemző, de ugyanígy 
kevés van benne a szagtalan metán-
ból is. Szén-dioxid viszont nagyobb 
mennyiségben is található az össze-
tevői között.
Az ásványvizek jogszabályban előírt 
kritériuma, hogy legalább 500 mg ol-
dott ásványi anyagot kell tartalmazni-
uk. Ha ez megvan, a víz automatikusan 
ásványvíznek minősül. A gyógyvizek-
nek ennél szigorúbb engedélyezésen 
kell átesniük, sőt orvosi kísérletekkel 
is bizonyítani kell hatásosságukat.
Láthatjuk, hogy a föld alól származó 
vizek – akármelyik típusba is soroltat-
nak – igazi, sokoldalúan felhasználha-
tó kincset jelentenek. Legközelebb, 
amikor a strandon fürdünk, gondoljuk 
végig a víz kalandos útját – a jégkor-
szaktól kezdve egészen addig, amíg 
a medencébe jutott, ahol pancsolha-
tunk benne...

Pásztor Balázs

t vegyesen, 10 dkg vegyes 

mén

bö-
es 

el.
m

ztő, 
ukor,

szer
ja, 20
1 csa

ny 

int,
0 dkg
apott te-

H
IR

D
ET

ÉS



22

– Nézz körül, mennyien vannak még 
este nyolckor is – mutatja a szezonkez-
déskor szolgálatba lépett Halmai Gábor 
augusztus végi ott jártamkor (az interjú 
még akkor készült), miközben végigvezet 
a medencék között –, ha az országos tisz-
tifőorvos a nagy melegre hivatkozva el-
rendeli, este kilencig kell nyitva lennünk.

Azért ez az elmúlt hideg, esős nyár után 
nem jön rosszul…
– Az elmúlt évtizedek talán leghidegebb 
nyara volt az idei. Több hetes eső után 
az augusztus vége nagyon erős volt. Tény, 
és ez örömhír, hogy a kedvezőtlen időjárás 
ellenére a bevételeket 25 százalékkal sike-
rült megnövelnünk a tavalyihoz képest. 

Mi a siker titka?
– Következetesen szigorítottunk a belép-
tetés rendjén. Jobban fi gyelünk a bérle-
tekre, igazolványokra, na meg a kerítésre, 
a hátsó kapukra.

Milyen látogatószám jellemzi a fürdőt, 
és honnan érkeznek a vendégek?
– A nyári szezonban a környező telepü-
lésekről, a főváros északi széléről, példá-
ul Újpalotáról, de még akár a Rétságról 
érkező vendégek vannak többségben; 
míg télen inkább a helyiek látogatják 
a fürdőt. A 2000-es esztendők elején évi 
120 ezer fölött volt a látogatók száma. 
2010-re ez 100 ezer alá csökkent, idén 
várhatóan megint 120 ezer fölötti láto-
gatóval kalkulálhatunk. Ez napi bontás-
ban úgy néz ki, ha hideg van 200–600, 
nyári átlagban 1000–1400, kánikulában 
2400–3000 vendégünk van.

Mi jelent nehézséget?
– Nagyon elöregedtek a gépészeti beren-
dezések, nehézkes a termálmedence tisz-
tántartása, ezek felújításra szorulnak. 

Melyek a közelmúlt beruházás jellegű 
eredményei?
– Még szezonkezdésre rendbe tettük 
a parkot, a medencetéri és a játszótéri pa-
dokat felújítottuk. A kinti parkoló egy ré-
sze esztétikusabb, kulturáltabb lett, bár 
a nyári csúcson az igényeket még nem 
teljesen elégíti ki. Őrzött kerékpártárolót 
létesítettünk.

A felújítások mellett milyen tervek szere-
pelnek a közeljövőben?
– Tervezünk strandröplabda-pályát, és 
a legkisebbeknek a legmagasabb bizton-
sági előírásoknak is megfelelő játszóteret 
építünk.

A strandolás, a fürdőzés mellett milyen le-
hetőségeket kínál még a létesítmény?
– Az óvodai és iskolai úszófoglalkozások 
alkalmával szakképzett oktatók segítségé-
vel gödi gyermekek százai tanulták meg 
itt az úszás alapjait, emellett különböző 
sportfoglalkozásokra is lehetőség nyílik. 

Noha közel a Duna, miben rejlik a felső-
gödi strand varázsa?
– Egy igazi hagyományos, családi stran-
dolást lehet ide szervezni, s jól érezheti 
magát egy egész napos vizes program 
alkalmával a család minden tagja. A kü-
lönböző hőfokú és mélységű medencék 
mellett minden kapható, méghozzá csa-
ládbarát árakon.

Vasvári Ferenc

Kezdetben, a ’80-as évek közepén egy termálmedencével még a Vízmű 
üzemeltette, a ’90-es évek elején sportmedencével gyarapodott. A város 
’99-től vette át az üzemeltetési feladatokat. A maga 52 fokos hőmérsékle-
tű termálvízével városunk – és a régió – egyik természeti kincsének, sza-
badidős központjának számít. A mára még tovább bővült – az Oázis lakó-
park és a golfpálya között található – Gödi Termálfürdőről Halmai Gábor 
létesítményvezetővel beszélgettem.

Termálvíz az Oázis mellől:

a Gödi Termálfürdő

A termálfürdő 2011. október 17-étől 
az alábbiak szerint tart nyitva:
Hétfő: 14–20 óráig
Kedd: 6–14 óráig
Szerda: 6–8, illetve 14–20 óráig
Csütörtök: 6–14 óráig
Péntek: 14–20 óráig
Szombat: 7–20 óráig
Vasárnap: 9–20 óráig 

Befektetések 
a Termálfürdőben
Klórgáz-szivárgást észlelő berende-
zést telepítenek a strandra. A termál-
fürdő medencéit palackos klórgázzal 
fertőtlenítik, melyet az esetleges szi-
várgások érzékelése miatt jelenleg 
éjjel-nappal felügyelniük kell a gé-
pészeknek, egyszerre minimum két 
főnek. A készülék beszerzésével a fel-
ügyelet szükségtelenné válik, egyet-
len munkatárs is el tudja majd látni 
a feladatokat, így a beruházás egy év 
alatt megtérül.
A termálfürdő legkorábban épült me-
dencéjének felújítása, a medence új-
racsempézése és a hatályos műszaki 
előírások szerinti átalakítása tavasszal 
várható.

Röplabda
RÉKA a Balázsovitsban, 
19 csapattal
Október közepén kilencedik alkalommal 
rendezte a Gödi Sirály Közhasznú Egye-
sület a „RÉKA” éjszakai röplabdatornát 
a Balázsovits János Sportcsarnokban. 
A győzelmet 19 együttes közül a Dream-
team elnevezésű alkalmi formáció szerez-
te meg.
A torna legjei: Sólyom Vera (feladó), Var-
ga Tamás (ütő), Kajtár Szilárd (védő), Soós 
Rebeka (adogató), Kaposvári Tamás (blok-
koló), Szalai Fanni (serdülő), Szabó Márton 
és Takács Bori (ifi ), Kilinszki Katlin (szenior); 
Erdődi István (a „B” csoport legjobbja), 
Czycz Tomasz („C” csoport), Belányi Bog-
lárka („D” csoport), Csintalan Dzsenifer 
(„E” csoport); a legnépszerűbb játékos: 
Balogh István.
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Eredmények:
U-19 ifi  I.: Gödi SE - Budajenő KSK: 6-1 (gólszerzők: Csánki 
K. 4, Martin-Gál, Csánki A.); Vác Deákvár SE - Gödi SE: 1-4 
(Mangold 2, Török, Burger); 
Gödi SE - Visegrád SE: 5-0 (Burger 2, Kolok B., Martin-Gál, 
Csánki);
U-17 ifi  II.: Gödi SE - Dunabogdány SE: 18-0 (Martin-Gál 4, 
Gergely M. 4, Kolok B. 3, Török 3, Kolok Cs., Szekeres, Kiss, 
Balázs M.); 
Gödi SE - SZE-FI: 0-0; 
Gödi SE - Vác VLSE: 5-1 (Török 2, Martin-Gál, Kolok B., 
Szekeres); 
Gödi SE - Piliscsaba SE: 21-0 (Csánki K. 8, Martin-Gál 4, 
Szekeres 3, Török, Kolok B., Mangold, Burger, Kiss, Horpácsi)
U-15 serdülő I. Mogyoródi KSK - Gödi SE: 3-0; 
Gödi SE - Hévízgyörk SE: 3-3 (Berenczei, Balázs M., Józsa);
U-13 serdülő II.: Gödi SE – Vác Deákvár SE: 7-0 (Lugosi 2, Réz, 
Kukucska, Lukács, Illésy, Ráth); 
Gödi SE – Dunakeszi Kinizsi: 3-2 (Budai, Gergely M., H. 
Zováthi); 
Gödi SE - Acsai SC: 7-0 (Kukucska 2, Illésy 3, Lugosi, öngól); 
Dunakeszi Vasutas - Gödi SE: 3-3 (Réz, Illésy, Kukucska); 
Gödi SE - Erdőkertes SE: 12-0 (Illésy 4, Kukucska 3, Lukács, 
Tolnai, Ráth, Persel, Gerber).

Labdarúgás
Az ifi k listavezetők 
a bajnokságban
A Gödi SE utánpótlás-labdarúgói számára is 
javában zajlanak a bajnokság őszi fordulói. 
Az eredményekről Pató Gábor utánpótlás-ve-
zető adott tájékoztatást. 
„Bravúros győzelemmel kezdett most alakult 
U-15-ös serdülő I.-es csapatunk. Első ellenfe-
lünk a korábban veretlen, a bajnokság első 
helyén tanyázó Dunakeszi Kinizsi csapata volt. 
Fiataljaink az egész mérkőzés folyamán hatal-
mas akarattal és elszántsággal harcolva meg-
szerezték első győzelmüket a bajnokságban. 
Utánpótláscsapataink pár fordulóval az őszi 
évad vége előtt jó helyen állnak. Az U-19-es 
ifi k első, az U-17-esek második, az U-15-ös ser-
dülők – négy mérkőzéssel kevesebbet játszva 
– hatodik, az U-13-asok szintén a második po-
zíciót foglalják el a tabellán” – foglalta össze 
Pató Gábor.  

V. F. 

Iskolai sport
2011 métert futottak a gödi piaristák
A Magyar Diáksport Szövetség által meghirdetett sportnapot szer-
vezett a Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium szeptem-
ber végén. A programban labdarúgás – benne tanár-diák mérkőzés 
–, tollaslabda, ökölvívás, asztalitenisz és futás is szerepelt.
„A déli harangzúgásra indított 2011 méteres futás nagy sikert ara-
tott, s a tanárokkal együtt több mint százan szerettek volna minél 
jobb időt elérni. A sportnap másik csúcspontja az erőmérő verseny 
volt: a 14–20 éves diákok óriási lelkesedéssel mérték össze fi zikai 
erejüket. A sport ünnepe volt ez a két és fél óra: a tanárok harmada 
beállt a gyerekek közé mozogni. 26 iskolai dolgozó segített a ren-
dezésben, s az igazgatóhelyettesek büszkén adták át a díjakat. E 
sportnap jó lehetőség volt arra is, hogy a szorongó, gátlásos, oly-
kor háttérbe szoruló fi úk közül többen is dobogóra állhassanak, ami 
sikerélményt, önbizalmat adhatott nekik. Még a következő héten is 
téma volt mind a tanárok, mind a diákok körében a sportverseny, 
s a kollégák közül többen megfogalmazták, hogy ez a néhány óra 
sokkal többet adott a gyerekeknek, mint egy tanteremben eltöltött 
délelőtt” – fogalmazott Wagner László testnevelő.

Búzaszem-kupa tizenegyedszer 
Tizenegyedik alkalommal rendezték október 8-án az alsógödi kis-
erdőben a Búzaszem-kupát. A sportnap az alsógödi iskola legré-
gebben élő hagyományai közé tartozik. A programban mezei fu-
tás – óvodástól a felnőttekig – és kislabda-hajítás is szerepelt, a fő 
műsorszám pedig a labdarúgó-kupa volt, amelyre négy, vegyes és 
nagy létszámú (sokcserés) csapat (gyerekek és felnőttek) nevezett. 
A vándorkupát végül a „Mi” nevű csapat nyerte.

Baranta-győzelem Budapesten
Remekül szerelt a Búzaszem Iskola Baranta csapata az októberi orszá-
gos viadalon, Budapesten. Orosz Boglárka, Orosz Levente és Csósza 
Barnabás a csikó-korosztály aranyérmese lett, Tihanyi Patrik és Csósza 
Hajnal bronzérmet kapott. A Búzaszem Baranta a jó egyéni teljesítmé-
nyeknek köszönhetően 20 együttes közül csapatban is első lett, így 
elhozták az országos verseny nagykupáját is. A fi úk-lányok birkózás-
ban, szablyavívásban és ügyességi pályán – benne botforgatás, ostor-
pattogtatás, íjászat, vármászás, futás – mérték össze tudásukat.
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Sakk
Lendületben a gödi 
sakkozók

B
ejegyzésektől sűrű a Gödi SE Sakk Szak-
osztályának versenynaptára az őszi hó-
napokban. Az eddigi eredményekről és 

a közeljövő mérkőzéseiről Dávid Béla adott 
összefoglalót.
„A Pest megyei csapatbajnokság I. osztályá-
ban az első fordulóban Szob csapatát fogad-
tuk. Az eredmény: Gödi SE – Szob 3,5:6,5. Gu-
zsik István és Suput Zsolt nyert; Pataji György, 
Dávid Róbert és Dávid Béla, azaz jómagam 
remiztünk. A második fordulóban Dunaha-
rasztira utaztunk, ahol a sok megbetegedés 
miatt gyengébben tudtunk kiállni és 9:1-re 
kikaptunk; Antal György Bálint és Lipcsei Dá-
niel remizett. A harmadik fordulóban novem-
ber 20-án Fót csapatát fogadjuk a felsőgödi 
Ady Klubban. Október 9-én fejeződött be 
a kétnapos, hatfordulós Pest megyei egyé-
ni bajnokság, melyen Göd csapatát négyen 
képviselték. Mázló Attila 4 ponttal megsze-
rezte az 1800 Élőpont alattiak közötti első he-
lyet. További eredmények: Dávid Béla 3 pont, 
Suput Zsolt 2 pont, Lipcsei Dániel 1,5 pont. 
A korcsoportos Pest megyei sakkversenyen 
Gaál Péter 7 forduló során 4 pontot szerzett.”
Dávid Béla az eredmények ismertetése mel-
lett hozzátette: „Minden kedden 18 és 21 
óra között a József Attila Művelődési Házban 
sakkedzéseket tartunk, ahová várunk minden 
érdeklődőt, péntek délutánonként pedig 
az alsógödi Huzella Tivadar Általános Iskolá-
ban folynak sakkedzések gyerekeknek.” 
A Pest megyei Sakkszövetség honlapján 
(www.sakkbill.fw.hu) minden információt 
megkaphatnak a megye sakkéletéről érdek-
lődők; a Gödi SE Sakk Szakosztálya új hon-
lapján (www.godsakk.hunsport.hu) pedig 
fi gyelemmel kísérhetik a versenyeiket, ered-
ményeiket. 

Kosárlabda
Négy korosztállyal ostromolja a palánkot 
a GSE az őszi fordulókon
A Gödi SE kosarasai is túl vannak az első őszi bajnoki fordulókon; 
a Budapest-bajnokságban városunk színeiben összesen négy kor-
osztály képviselői lépnek pályára. A juniorok és a kadettek győze-
lemmel kezdtek, a serdülőknek javítaniuk kell, a felnőttek háromból 
kétszer jobbak voltak ellenfelüknél. 
„Még érződik a csapatokon az idény eleji forma. A különböző korosz-
tályokban még össze kell csiszolni a most egy csapatba került játéko-
sokat, meg kell találni az összhangot. Október elsején sikeres toborzót 
tartottunk, igaz, kicsit nagyobb érdeklődésre számítottunk. Továbbra 
is várjuk a kosarazni szeretőket, érdeklődőket” – mondta Dévényi Ta-

más szakosztályvezető.
A GSE kosárlabdázóinak meccse-
iről értékeléseket, illetve a baj-
noki műsort a www.godkosar.hu 
oldalon olvashatják.

V. F.

Kézilabda
Formálódó csapattal az NB II.-ben, 
a juniorok százszázalékosak
Vegyes, de biztató eredményekkel kezdte az őszi fordulókat a GSE 
felnőtt női, NB II.-es csapata; a juniorok százszázalékos teljesítményt 
nyújtottak.
„Formálódó felnőtt csapatunkkal közepesen kezdtük az idényt. En-
nek oka, hogy a frissen igazolt és a juniorból felkerült játékosoknak 
még nem sikerült felvenni az NB II.-es mezőny ritmusát, de a jelek 
biztatóak. Mérlegünk: két győzelem, egy döntetlen és két vereség. 
A juniorcsapattal töretlenül menetelünk. Jó játékkal, remek egyéni 
teljesítményekkel százszázalékos a teljesítményünk, eddig öt győ-
zelmet számlálunk” – értékelt Tősér Tibor edző.

V. F.

Eredmények

Az utolsó négy mérkőzés (F: felnőtt, J: junior)
Gödi SE – Tatabányai SC: 31-26 (F) és 36-15 (J)
Kinizsi TTK – Gödi SE: 29-25 (F) és 25-41 (J)
Gödi SE – Dunavarsányi TE: 33-28 (F) és 38-26 (J)
Tököl KSK – Gödi SE: 31-26 (F) és 23-34 (J)
 
A GSE kézilabdázóinak hazai mérkőzései:
November 19.: Gödi SE – Ercsi SE 15.00 óra (felnőtt), 17.00 óra (junior)
December 3.: Gödi SE – XVII. Kerületi Lakóhely SE 15.00 óra (felnőtt), 17.00 óra (junior)

Eredmények:
Junior csapat:
Gödi SE – Szentendre KS: 51-38
Kadett csapat:
Gödi SE – Budai Kaszások II.: 107-67
Serdülő csapat:
MAFC Kosársuli B – Gödi SE: 74-54
Felnőtt csapat:
Ultimate Warriors – Gödi SE: 61-59 
(hosszabbítás után); Budai XI SE – 
Gödi SE: 36-79; Gödi SE – Párkány 
Street: 106-45.
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A Gödi SE asztaliteniszezői a tavalyi 
sikeres menetelésnek köszönhetően 
az elmúlt szezon megyei csapatbajno-
kaként – százszázalékos teljesítmény-
nyel – feljebb jutottak, s idén ősztől 
az NB III.-ban játszanak. Az egyesület 
indít egy csapatot a Pest megyei baj-
nokság északi, „B” csoportjában is. 
Mindezt külső erősítés nélkül, a meglé-
vő sportolókra alapozva tették meg. 
„Célkitűzésünk, hogy az NB III.-ban do-
bogós helyen, a megyében pedig a kö-
zépmezőnyben végezzünk. Az utánpót-
lás-nevelés terén is tevékenyek vagyunk: 
10–15 alsós gyerek részére külön, heti 
rendszerességgel tartunk edzést azzal 
a céllal, hogy kineveljük a jövő játéko-
sait. Ilyen saját nevelésű játékosunk Ve-
szely Dániel is, aki 16 évesen a megyei 
felnőtt csapat kiváló, meghatározó tag-
ja” – nyilatkozta Gulyás Miklós edző. 

Belépés Családostul: kerékpár- és gyalogtúra 
októberben

A Belépés Családostul programsorozat októberi eseményei közt egy kerék-
pártúra és egy 20 kilométeres gyalogtúra szerepelt. A Gödről induló, közel 
60 kilométeres bringatúrát a családok, baráti társaságok tagjai mellett – be-

csületükre legyen mondva – néhány 6–7 éves gyerkőc is végigtekerte.
„Október 15-én a szokásos őszi biciklitúrát tettük meg Magyarkútra. A kerekezés 
mellett jót fociztunk, jókat beszélgettünk, s a hidegre való tekintettel jólesett a for-
ralt bor is. Örömmel vettük Markó József részvételét. Ezek szerint a polgármester 
úrnak is fontos a hétvégi feltöltődés, s ezt a mi körünkben, közösségünkben tette 
meg egy kis kerékpározással. Másnap, október 16-án Tatabányán kezdetét vette 
az általunk meghirdetett „Túrázzunk együtt!” családi teljesítménytúra-verseny. 
Gödről mások mellett ott voltak Bíróék, Schützék, összesen 12 család teljesítette 
sikerrel a 20 kilométeres távot” – értékelt Wagner László főszervező.
„A kerekesek között tizenhárman Budapestről, egy XVI. kerületi nyomdaipari 
cégtől érkeztek invitálásomra. Kollégáim és családjaik, valamint barátaink közül 
már többen is visszatérő ismerősök, de volt, aki először csatlakozott a társaság-
hoz. Közülük a legifj abb, Kulin Boti még nincs kétéves, a legrégebb óta fi atal pe-
dig Holdampf Ferencné Marika, ám neki nem árulom el a korát. Gál Ákos és Tóth 
Gábor már Gödre is drótszamáron érkeztek, így a nap során mintegy 120 kilomé-
tert teljesítettek” – tette hozzá Gyenes Zsolt, a bringatúra egyik résztvevője.

V. F.

Asztalitenisz
Tíz év után újra két csapattal a bajnokságban!

Eredmények, NB III.
Szentendre – Göd, 10:8 (E: Oroszki Viktor 4, Felker Zoltán 2, Szücs Tibor 1.; P: Felker-Oroszki 1)
Aszód – Göd, 5:13 (E: Oroszki 4, Felker 3, Szücs 3, Rovó Péter 2.; P: Rovó-Szücs 1)
Göd – Tárnok, 16:2 (E: Felker 4, Oroszki 4, Rovó 3, Szücs 3.; P: Felker-Oroszki 1, Rovó-Szücs 1)
 (E: egyéni, P: páros mérkőzések)

Eredmények, Pest megye „B”
Göd II –  Aszód, 18:0 (E: Cserny Péter, Fojt Attila, Gulyás Miklós, Veszely Dániel) 
Dunakeszi – Göd II, 5:13 (E: Fogarasi Ottó 3, Hajdu Zoltán 3, Veszely  D. 3, Gulyás M. 2.; P: 
Fogarasi-Gulyás 1, Hajdu-Veszely 1)
Perbál – Göd II, 8:10 (E: Veszely 3, Fojt 2, Gulyás 2, Hajdu 2.; P:  Fojt-Gulyás 1)
Göd II – Vámosmikola, 7:11 (E: Veszely 3, ifj . Gulyás M. 2, Fogarasi 1, Hajdu 1)

Programajánló

Belépés Családostul, 
gyalogtúra

November 26-án „Tanúhegyek nyo-
mán” teljesítménytúra Badacsony és 
Szigliget között, utazás autóbusszal.

Belépés Családostul, Mikulás 
Sportnap

December 3-án, a Németh László 
Általános Iskolában és a Balázsovits 
János Sportcsarnokban
Mikulás Sportnap: családi foci, tol-
laslabda, asztalitenisz, meghívott 
híres vendégekkel.
Bővebb információk: www.belepes-
csaladostul.mindenkilapja.hu 

VII. Kék Duna Kispályás 
Labdarúgó Kupa

Helyszín: Kék Duna Klub Hotel 
2132 Göd, Kék Duna utca 34.
Időpont: nov. 26–27. és dec. 3. (selej-
tezőnapok); dec. 4. (döntők)
Díjazás: kupa, oklevél, tárgyjutalom 
Nevezési határidő: november 23.
Nevezés: Wagner Bálint
Telefon: 06-30-569-9807
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H
orváth László több mint másfél 
évtizede vesz részt Göd legna-
gyobb sportegyesületének veze-

tésében, tíz esztendeje annak elnöke. 
A negyvenes éveiben járó sportve-
zető ügyvédként praktizál, korábban 
labdarúgó volt, rendszeresen lovagol. 
Részt vett az MLSZ Fegyelmi Bizottsá-
gának munkájában, tagja volt a Pest 
Megyei Labdarúgó Szövetség elnök-
ségének. Az utánpótlás-nevelés terén 
végzett tevékenységéért a „Pest me-
gye labdarúgásáért” kitüntetésben 
részesült. Belülről ismeri Göd sportját, 
s mint jogvégzett szakembert, a pa-
ragrafusok oldaláról sem lehet meg-
vezetni. 
 
Elnök úr! A TAO 70 százalékára vonat-
kozó törvény hatályba lépése után 
az egyesületeknek szeptember 15-ig 
kellett a sportági szakszövetségek 
felé benyújtani a pályázatokat, ame-
lyek most az elbírálás, illetve a hiány-
pótlás időszakában vannak. Göd, 
vagyis a Gödi SE hogyan élt a lehető-
séggel? 
– A városvezetéssel egyeztetve össze-
sen négy pályázatot adtak be a Gödi 
SE szakosztályai a saját szövetségeik-
nek: a labdarúgók, a kézilabdázók, 
a kosárlabdázók és a nyár végétől újra 
GSE-színekben játszó vízilabdázók. 
A mostani pályázat arra ad lehető-
séget, hogy sportfejlesztési progra-
munkkal olyan minősítést szerezzünk, 
ami igazolja majd jogosultságunkat 
a támogatásra. Ha nyerünk, társasági 
adójuk egy részét odaadhatják a cé-
gek, mi pedig azt az összeget sport-
ra fordíthatjuk. Ennek a lehetőségnek 
az a szépsége, hogy nincs felső határa, 
ráadásul a vállalkozónál nem jelentke-
zik többletkiadás. Ha azonosulni tud 
a pályázatainkban, fejlesztési koncep-

cióinkban megfogalmazott edzőkép-
zéssel, utánpótlás-neveléssel vagy 
sportpálya-építési elképzeléseinkkel, 
bármely terület támogatható. Ehhez 
szeretnénk minél több – főleg – he-
lyi vállalkozót megnyerni. Ami továb-
bi pozitívuma e lehetőségnek, hogy 
a sport révén a város fejlesztésére is 
sor kerülhet. 

Ez azt jelenti, hogy komoly infrastruk-
turális fejlesztésekről, beruházások-
ról is lehet szó? A koncepcióban mi-
lyen konkrét célokat, terveket jelöltek 
meg?
– Igen, a sportszakmai, utánpót-
lás-nevelési célok megvalósítása mel-
lett jelentős beruházásokat, létesít-
ményfejlesztéseket tervezünk. Ezek 
között szerepel egy 33 méteres me-
dence a strand területén, elsősorban 
az úszók és a vízilabdások számára. 
Felsőgödön egy tornacsarnokot épí-
tenénk, az ottani sportpályát rendbe 
tennénk, kerítéssel, világítással egészí-
tenénk ki. Alsógödön a meglévő öltö-
zőépületet bővítenénk, létrehoznánk 
a régóta tervezett műfüves pályát tel-
jes világítással, továbbá kiépítenénk 
a nagypálya részleges megvilágítását. 
Szeretnénk a kiserdei tisztást kultu-
ráltan bekeríteni, a talaját kijavítani. 
A területet edzésekre, városi rendez-
vényekre használnánk továbbra is, ám 
a krosszmotoros, quados forgalmat 
szeretnénk megszüntetni: az átjárást 
egy kiépített ösvényen oldanánk meg 
a pálya és a tisztás közötti sávban. 
A műfüves mellett egy lábteniszpá-
lyát is létrehoznánk, azt is világítás-
sal. Ez megfelelő együttműködés 
esetén a teniszpálya-problémákat is 
kiváltaná. Igyekeztünk a legnagyobb 
mértékben fi gyelembe venni a város 
szempontjait, hiszen az eddigi se-

gítségük, korrekt együttműködésük 
okán ezt kötelességünknek éreztük. 
A Gödi SE a város lakosságának újabb 
sportlehetőségeket kíván biztosítani, 
s a pályázatokkal ezek feltételeit sze-
retnénk megteremteni. 

Tehát, ha jól értem: a városi sportélet 
infrastrukturális beruházásai – nyer-
tes pályázatok esetén – önkormány-
zati tőkebevonás nélkül, helyi vagy 
országos vállalkozók társasági adó-
jából megoldhatóak lennének? 
– Igen, így van, kivéve a medence és 
a tornacsarnok megépítését. Ezen 
dolgozunk, a Gödi SE négy szakosztá-
lya ezért pályázott. 

Mi a következő lépés a pályázatok-
kal, illetve a megvalósítással kapcso-
latban?
– Az aktuális hiánypótlások után 
az év végéig megtörténik az elbírálás, 
az említett minősítések megadása. 
Ezek után kell majd a vállalkozók-
kal kölcsönösen egymásra találnunk, 
hogy társasági adójuk felhasználásá-
val elindulhassunk az imént vázolt cé-
lok megvalósítása felé. Ha beindulnak 
a projektek, azokat folyamatos állami 
ellenőrzés mellett kell megvalósíta-
nunk. Jövőre tehát akár kezdődhet-
nének is a gödi sporttal kapcsolatos 
új beruházások, fejlesztések.

Vasvári Ferenc

A látvány-csapatsportok támogatá-
sához kapcsolódó jogszabályok: 
2011. évi LXXXII. törvény és az 1996. 
évi LXXXI. törvény 
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet és 
a 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet
http://www.nupi.hu/tao/jogszabalyok

Sportélet

Új lehetőségek előtt a gödi sport
INTERJÚ DR. HORVÁTH LÁSZLÓVAL, A GÖDI SE ELNÖKÉVEL

A törvényi szabályozás adta lehetőség alapján a gödi sport előtt komoly 
távlatok nyílhatnak. A 2011 nyarán hatályba lépett törvényi rendelkezésnek 
köszönhetően a vállalkozások a társasági adójuk (TAO) 70 százalékát sport-
támogatásra fordíthatják, s ez akár tízmilliárdokat hozhat a magyar sport 
számára. Az intézkedés a látvány-csapatsportokra – labdarúgás, kézilabda, 
kosárlabda, vízilabda és jégkorong – terjed ki, többek között azok infra-
strukturális fejlesztésére. A témáról dr. Horváth Lászlóval, az 1920-as évek 
elején alapított Gödi Sportegyesület elnökével beszélgettem.
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KÖZSZOLGÁLAT

A Göd Városi 
Televízió 
adásstruktúrája

Kedves Nézőink!
A Göd Városi Televízió műsorában 
a következő programokat ajánljuk 
fi gyelmükbe:

Szerdán 16.00-tól 18.00-ig Archív 
Óra címmel tematikus adásokat 
sugárzunk, novemberben a Göd 
Városi Könyvtár legérdekesebb 
író-olvasó találkozóinak felvéte-
leiből válogatva; majd egy friss 
összeállítás következik valamely 
városi kulturális, közművelődési 
eseményről.

Csütörtökönként 14.00–16.00 
között a következő műsorok ke-
rülnek adásba: friss heti híradó 
az önkormányzat, az intézmények 
és a civilszervezetek híreiből; Vers 
A-Z-ig; stúdióbeszélgetés közéle-
ti, kulturális és sport témákban. 
Szintén ebben az időpontban ke-
rülnek adásba a fenti témájú elő-
adásokon, koncerteken készített 
felvételek, végül a 187 Pest Megyei 
Híradó legújabb részét láthatják 
nézőink. 

A Göd Városi Televízió rendszere-
sen tájékoztatja a nézőket az ön-
kormányzati testületi ülések ese-
ményeiről is.

A munkaterv szerinti képvise-
lő-testületi üléseket a városi tele-
vízió élőben közvetíti, a rendkívüli 
ülésekről készült felvételek pedig 
mindig az adott ülés hetének hét-
végi programjában szerepelnek.

Észrevételeiket, javaslataikat, kér-
déseiket a szerkesztoseg@tv.god.hu 
e-mail címre várjuk.

Műsorainkhoz jó szórakozást kívá-
nunk!

Miért van az, hogy a város egy részén 
nem látható a helyi tévé adása?
A Göd Városi Televízió – ahogyan az a ne-
véből is kitűnik– helyi televízió, amelynek 
csak a településen belül van sugárzási joga. 
A műsorait kábelhálózattal rendelkező mű-
sorterjesztő cégek segítségével juttatja el 
a nézőkhöz. Ezek közül a városban jelenleg 
csak a Telekom Nyrt. képes a helyi televízió 
adásainak közvetítésére. Ezt egy fejállomás 
biztosítja, amellyel technikailag lehetséges-
sé tették, hogy Göd vételkörzetében önálló 
csatornán fogható legyen az adás. A többi 
műsorterjesztő nem rendelkezik olyan mű-
szaki feltételekkel, amelyek a helyi adások-
ra önálló csatornát biztosíthatnának.

Láthatják-e, és mikortól a Rubicom-elő-
fi zetők is a helyi tévé műsorát?
A Rubicom Zrt. regionális műsorterjesz-
tő, amelynek több mint 30 településre 
jut el a műsorkínálata. Vele a város arról 
folytatott tárgyalásokat, hogy építsen ki 
Göd számára egy elkülöníthető körzetet, 
ahol a városi TV adása lesz majd fogható. 
A mintegy 2 millió forintos beruházást 
jelentő fejállomás kiépítése néhány to-
vábbi technikai megoldást igényel, de 
ez év végéig reális esély mutatkozik arra, 
hogy a helyi televízió adása eljusson 
a nézőkhöz. 
A Telekom és a Rubicom hálózatán keresz-
tül ekkortól együttvéve már nagyjából 
4700 fogyasztói hely számára lesz elérhető 
a városi tévé adása.

A Rubicom előfi zetők korábban foghat-
ták a gödi TV műsorát, most miért nem? 
Korábban a városi TV műsorát az Inside TV 
készítette és szolgáltatta. Az Inside TV re-
gionális televízió, a Rubicom hálózatán su-
gározza műsorait több mint 30 településen, 
köztük Gödön is. Idén márciustól megszűnt 
az Inside TV joga a városi műsor készítésé-
re és sugárzására, mert helyébe a Göd Vá-
rosi Televízió lépett. Göd vételkörzetében 
az Inside TV műsorát ezért már csak addig 
láthatják a Rubicom előfi zetői, amíg a fejál-
lomás kiépülésével meg nem indul a váro-
si tévé műsorának sugárzása. Ezt követően 
a Rubicom hálózatán keresztül a Göd Városi 
Televízió adását lehet majd fogni, az Inside 
TV műsorai nem lesznek elérhetőek. 

Az Inside TV – a várossal történt megálla-
podása alapján – vállalta, hogy mindad-
dig biztosítja a gödi eseményekkel kap-
csolatos műsorok sugárzását, ameddig 
adása látható Göd vételkörzetében. Így 
a Rubicom-előfi zetők is láthatják a gödi 
műsorokat az Inside TV műsorrendjében. 

Hogyan értesülhetnek a nézők a városi 
tévé műsoráról?
A Göd Városi Televízió nézői a városi hon-
lapon (www.god.hu) tájékozódhatnak 
a tévéműsor alakulásáról. A weboldalon – 
szerdánként frissítve – mindig kétheti adás 
programja tekinthető meg: az aktuális heti 
program folyamatosan a következő szer-
dáig, illetve a következő heti műsor a meg-
előző hét szerdájától. 
A Göd Városi Televízió körülbelül 5–7 per-
cenként ismételve a képújságban is meg-
jeleníti az adásprogramot. A TV műsoráról 
a nézők tehát nemcsak a városi honlapról, 
hanem közvetlenül a tévé saját műsorába 
beszerkesztett műsorismertetőből is tá-
jékozódhatnak a nap minden szakában. 
Az Inside TV honlapjáról lekerült a Göd Vá-
rosi TV műsora, hiszen az erre vonatkozó 
jogosultságuk megszűnt. 

Milyen a Göd Városi Televízió műsorsu-
gárzási rendje?
A városi TV műsora nemcsak terjedelme-
sebb, de tartalmasabb is lett a korábbi-
nál. Jelenleg heti 4 óra új műsort sugároz 
a tévé, és az adást többször ismétli.
Az új műsorok sugárzása szerdán 16 és 18 
óra között, valamint csütörtökön 14 és 16 
óra között történik. 
A szerdai műsor ismétlési időpontjai: csü-
törtök 8.00-tól, péntek 12.00-tól, szombat 
18.00-tól, vasárnap 12.00-tól, hétfő 8.00-
tól és kedd 18.00-tól.
A csütörtöki műsor ismétlési időpontjai: 
péntek 20.00-tól, szombat 10.00-tól, vasár-
nap 18.00-tól, hétfő 20.00-tól, kedd 10.00-
tól és szerdán 08.00-tól.
A műsorok között a képújság tájékoztatja 
a nézőket a heti műsorról, közérdekű in-
formációkról, városi eseményekről, és itt 
kapnak helyet a reklámok, hirdetések is.

Pataky Levente
a Göd Városi Televízió főszerkesztője

Tájékoztatás a Göd Városi Televízió 
műsorszolgáltatásáról 
Sokakat érintő és érdeklő kérdés, láthatják-e majd ők is otthonukban a helyi tévé mű-
sorait, s ha igen, mikor. Az alábbiakban részletes tájékoztatást olvashatnak a gödi te-
levízió működésével és a műsorszolgáltatás várható alakulásával kapcsolatban.
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7. 
hétfő  13.00–15.00

Kertbarátok összejövetele

8. 
kedd  12.00

Idősek napja a Vöröskeresztes Klub 
szervezésében

11. 
péntek

13.00-17.00
Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

11. 
péntek

17.00-18.30
Szalma Edit grafi kusművész 
kiállításának megnyitója

12.
szombat  09.00-13.00

Babaruha-börze

12.
szombat  09.00-12.00

Homeopátiás klub 
Téma: a szájápolás

14. 
hétfő

10.00
Manócska gyermekszínházi bérlet 
második előadása

Szabad Ötletek Színháza: Pöttyös Panni

14. 
hétfő

13.00-18.00
Mozgáskorlátozottakat Pártolók 
Klubjának teadélutánja

18. 
péntek

17.30
Új Horizont Irodalmi Klub
Vendég: Surán Sándor karnyagy, aki 

a „Liszt-év” alkalmából tart előadást.

19. 
szombat

15.00
Antal György Bálint 
könyvbemutatója

24. 
csütörtök

16.00
Gödi Fonó Magyar Táncház
az ovis néptáncon Bese Botond 

dudással és Dóra Áron furulyással.
A belépés díjtalan! 
A Táncházat a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

24. 
csütörtök

16.30
Eleink – Őstörténeti előadássorozat
Vendég: Benkő Mihály történész, 

aki „A kazakisztáni madijar népcsoportról” 
címmel tart előadást. A belépés díjtalan!

25.
péntek 

16.00
Nóta Klub

27.
vasárnap  10.00-12.00

Családi Kézműves Játszóház
Adventi koszorúk készítése. Mindenki 

hozzon magával 4 db gyertyát. 
Belépő: 600 Ft/koszorú.

30. 
szerda

13.00-15.00
Vöröskeresztes Klub összejövetele

December

2. 
péntek

17.00
A Lámpás ’92 Alapítvány 
kiállításának megnyitója 

Fővédnök: Markó József polgármester. 
A kiállítást megnyitja: Szombathy Bálint 
képzőművészeti szakíró.

A József Attila Művelődési 
Ház új foglalkozásai
Jazzbalett óvodásoknak 
minden hétfőn 16–17 óráig.

Horgoló szakkör
minden hétfőn 18.00 órától. Jön a karácsony, hor-
goljunk együtt ajándékokat! A szakkörön a rész-
vétel díjtalan, de horgolótűt és fonalat hozzon 
mindenki magával!

2011. november 7-től:
Angol gazdasági, közgazdasági, pénzügyi, jogi 
szaknyelvi vizsgákra felkészítő szaknyelvi képzések 
indulnak.
10 hetes, heti két alkalommal 3 x 45 perces, ala-
csony létszámú, csoportos, angol szaknyelvi kép-
zések Traupert Ildikó szakközgazdász-nyelvtanár, 
gyakorló nyelvvizsgáztató tanár vezetésével.
Képzési időpontok: 
Délelőtt:  Hétköznap és szombaton
Délután:  Hétfő: 16.00 – 19.00
 Csütörtök: 17.00 – 20.00 
A 60 órás képzés díja: 48 000 Ft
Jelentkezés és további információ: tel.: (+36 06) 
70-515-4824

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

12. 
szombat

10.00–12.00
Családi Kézműves Játszóház
Mogyorómikulást és tobozmanót 

készítünk. Belépő: 400 Ft

17.
csütörtök 

13.00–16.00
Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

19.
szombat

17.00 
Retró Ady Klub
Retró Híradó, II. rész: Kortársaink 

esküvői a ’60-as években. 

Utána: Amit a „Kitörés”-ből kivágtak: Portrék és 
helyszínek, 1964. (Digitalizált amatőr és profi  
fi lmrészletek.)

20.
vasárnap

09.00 
Sakkverseny
Gödi SE – Fót

Angol nyelvoktatás
Ady Klub, szombatonként 8.30–13.00 óráig. 
Bővebb felvilágosítás: 
Gergelyi Katalin (06) 20-578-5190.

 
A József Attila

 Művelődési Ház
 novemberi programjai

Az Ady Klub novemberi programjai

A Göd Városi Könyvtár 
programjai
Katica Gyermekkönyvtár 
Könyvtári Bütyköldék 
November 25-én, pénteken 13 és 17 óra között: 
adventi díszeket készítünk. 
Cím: 2131 Göd, Pesti út 72.
Bővebb információ: 27/532-155

Ady Fiókkönyvtár 
December 2-án, pénteken 13 és 17 óra között: 
gyöngyből fűzött karácsonyfadíszeket készítünk. 
Cím: 2132 Göd, Kálmán u. 13.
Bővebb információ: 27/345-101
Mindkét helyszínen Mesekuckó lesz 15 órától: 
népmeséket mondunk a gyerekeknek. 
Szeretettel várnak minden családot:
Ica néni, Edina néni, Ági néni könyvtárosok

A József Attila
Művelődési Ház 
és a Molyolda meghirdeti
a II. Karácsonyfa-díszítő 
és I. Adventi koszorúkészítő 
versenyt
Mindazon amatőr jelentkezőket várjuk, 
akik úgy gondolják, tudnak annyit a de-
koráció rejtelmeiről, és  bátorságuk is van 
ahhoz, hogy  megmérettessenek.
A karácsonyfákat a versenyre jelentke-
zők a saját tervezésük alapján, az általuk 
hozott, esetleg saját kezűleg készített 
anyagokkal díszítik fel. Ez vonatkozik 
az adventi koszorúkra is. Mivel a feldíszí-
tett fák Göd különböző intézményeiben 
kerülnek kiállításra advent első vasárnap-
ján, ezért várjuk azon intézmények, ke-
reskedelmi egységek jelentkezését, ame-
lyek e nemes ügy mellé állnak, és vállalják 
a feldíszített fák/koszorúk kiállítását, és 
a hozzájuk sorsolással kijelölt versenyző 
szponzorálását.
A verseny  eredménye a gödi lakosok és 
a szakmai zsűri szavazatai alapján dől el.
A nyertesek díjazásban részesülnek. 
Jelentkezési határidő:
2011. október 31. (hétfő). 
Jelentkezni és érdeklődni lehet:
József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72. 
Tel.: (+36 06) 27-532-160,
 (+36 06) 20-485-4791
vagy Bartha Katánál, tel.: (06) 20-410-4278
Honlap: www.godimuvhaz.hu
E-mail:  info@godimuvhaz.hu, 
 szabo.zsuzsa@godimuvhaz.hu
Nevezési díj: 1000 Ft a Karácsonyfa-dí-
szítő versenyre, 500 Ft az Adventi koszo-
rúkészítő versenyre.
A díjak ünnepélyes átadására 2011. 
december 10-én a  József Attila Művelő-
dési Ház „Karácsonyi ébredés” című ren-
dezvényén kerül sor.

József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.

Tel.: (+36 06) 27-532-160
 (+36 06) 20-485-4791

Honlap: www.godimuvhaz.hu
E-mail: info@godimuvhaz.hu
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Fodrászt keresünk 
részmunkaidőre,

Felsőgödre, vállalkozói 
igazolvánnyal!

Jelentkezését várjuk :
 (20) 529-2707

Szeretettel, szakértelemmel és 
házias ételekkel várunk minden 2,5 
éves és annál idősebb gyermeket a 
gödi Kuckó Ovi kifejezetten a leg-
kisebbek igényeire szabott épüle-
tébe, a Kiskuckóba!
Részletek és jelentkezés:
Baraczka Tamásné 06 20 220 0505
www.kuckoovoda.blog.hu

Szeretett

ÉPÍTŐANYAGOK
  • cement, mész, gipsz
  • falazó anyagok, téglák
  • betontermékek, zsalukövek
  • vasbeton gerendák
  • víz- és hőszigetelő anyagok 
    • vakolatok, habarcsok
   • cserepek, tetőfedő  anyagok 
   • beton térburkolatok

KALODÁS TÜZIFA
VASANYAGOK
    • betonacélok, betonhálók
    • zártszelvények, csövek
    • szögacélok, lapos acélok
    • bádogos termékek
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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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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 

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

MACSKAIVARTALANÍTÁSI AKCIÓ
A PROFIVET ÁLLATORVOSI

RENDELŐINTÉZETBEN!

A Profi vet Állatorvosi Rendelőintézetben
(Göd, Berzsenyi D. u. 2., a 2. sz. főút mellett)

november 1-től november 30-ignovember 1-től november 30-ig
macskaivartalanítási akciót szervezünk.

Az akció keretében a nőstény és kandúr macskák ivartalanítási
műtétjét a normál műtéti díjnál lényegesen kedvezőbb áron végezzük.

Nőstény macska ivartalanításaNőstény macska ivartalanítása 14.000 Ft helyett  8.900 Ft.8.900 Ft.
Kandúr macska kasztrációjaKandúr macska kasztrációja 5.500 Ft helyett 4.500 Ft.4.500 Ft.

Az akció célja, hogy a kóbor macskák egyre növekvő számát csökkentsük. 
Sok állattartó számára a műtéti költség nagy anyagi megterhelést jelent, 
különösen, ha több macskát tart. A költségek részbeni átvállalásával sze-
retne Rendelőintézetünk ennek a problémának a megoldásában segíteni. 
Az akció kidolgozása a Magyar Állatorvosi Kamara ajánlásával történt.

További részletekért, kérjük ,érdeklődjön telefonszámainkon, 
vagy személyesen a Rendelőintézetünkben.

Tel.: 27/330-195, 06-20 317-09-88
www.profi vet.hu

Rendelési idő: Kedd: 16-20 óráig, Szombat: 9-14 óráig

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
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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.

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

2131 Göd, Pesti út 29.
Telefon: 27/532-175

Ügyelet: 06-20 9331-302
www.helmestemetkezes.hu

SÍRKŐ – MŰKŐ KÉSZÍTÉS
•  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

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

Latorczai István
Tel.: 06-20-321-4801

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

BŐR- ÉS TEXTIL-
RUHÁZAT-JAVÍTÁS,

ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591
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Masszázs 
Ajándékutalvány

3.500 Ft
Ajándékozzon 

masszázst:
 - névnapra
 - születésnapra
 - karácsonyra.

Megvásárolható: 
a gödi Spar mellett.
Kapható még a gödi 

Kincsem turmixban is.
Ugyanitt bejelentkezés a 

masszázsra!

Tel.: (06) 20-456-9787 

VÉGTÖRLESSZE 
HITELÉT

Gödi családi 
házért cserébe

fóti 85 m2-es lakást 
és készpénzt adnék,
értékegyeztetéssel.

Tel.: (06) 30-6192036
(Egyéb gödi 

ingatlan is érdekel.)

Használtruhaüzletünk 
októbertől 1.990  Ft/kg-os 

árral, minden kedden teljes 
árucserével, mindennap 
frissített használtruha-

választékkal várja kedves 
vásárlóit. 

Alsógöd, Béke út 24.
(Alsógödi vasútállomás, 

„Mógor-ház”)
Nyitva tartás: 

H-P: 9h–18h, Szo: 9h-14h

TUTI-TURI 
HASZNÁLTRUHA

éves a JUDIT OPTIKA 
 Születésnapi AKCIÓ!3

ajánlat: 1

ajánlat: 2

ajánlat: 3

3 év = 3 ajánlat = -30%

Az üzletben található teljes szemüvegkeret-
kollekcióra érvényes: 30% árkedvezmény!
(Az akció kizárólag komplett szemüveg rendelése esetén érvényes.) 

BIFOKÁLIS és 1.5 karc- és tükröződésmentes 
szemüveglencse árából 30% árkedvezmény!

Az üzletben található összes NAPSZEMÜVEG 
árából 30% árkedvezmény!

a JUDIT OPTIKA 
té i AKCIÓ!etésnapi AKCIÓ!

éves a
S ül Szüle

lat:aajánl1

lat:aajánl2

lat:aajánl3

3 év = 3 ajánlat = -30%

Az üzletben található teljes szemüvegkeret-Az üzletbe
kollekcióra érvényes: 30% árkedvezmény!
(Az(Az(Az(Az(AzAAzAAzz(Az(Az(A(Azz(AzAz(AAzAzAz(AAAzzzzzAzzzzzzzAAzz aaakakakakakakkakkkkkakkakak ak akakak ak ak aka ciócióciócióciócicicióciccicciccccccc kiki ki kizzzárzárzzzázárz rzárzárzárrrzzázárrzárráá ólaaaaaólaólaólaaólaóólólaólólól ggg g kggg kg kg kkkkkkkkkggg ompompompompmompompompompompompompoompompompompompo po ppppppppppppppppllletletletllelllletlllle t st st ssszemzemzemzezezezemzezezezeezezezezeee üveüveüveveüveüveüvevevüvüvüvvvvü g rg rg rrrrrg rrrrrrgg endenenenenenendenendeendeendendendendendeléeléeléeléeeléeléeleléeléeléelééeléeléelée se se esese seseseseseseseseesese eseeseeseseseseseeseeseesssssse ténténté  ér éré vénvéné yesyyesyesy .).) .) 

BIFOKÁLIS és 1.5 karc- és tükröződésmentesBIFOKÁLIS
szemüveglencse árából 30% árkedvezmény!

Az üzletben található összes NAPSZEMÜVEG Az üzletbe
árából 30% árkedvezmény!

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

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

vagy bármely Egészségpénztáras kártyával!

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

SZEMCSI OPTIKASZEMCSI OPTIKA
Az éleslátás szakértője… Az éleslátás szakértője… 

Minden, ami kell hozzá, egy helyen 
(szemvizsgálat, szemüvegkészítés és -javítás, 

kontaktlencse-illesztés, -forgalmazás és ápolószereik).
Egészségpénztári kártyaelfogadás:

OTP, VITAMIN, PATIKA, MKB, VASUTAS, HONVÉD
Szemvizsgálat bejelentkezés alapján 

minden szerdán délután.

Karácsonyi fényfüzérek 
felrakását  kedvező áron 

vállaljuk.

(06) 20-557-6792

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

Minden kedves régi 
és leendő új vendégemet 

nagyon sok szeretettel várom!
Vinczéné Körmendi Katalin kozmetikus

2131 Göd, Béke út 45.
Tel.: (06) 20-470-0956

A Szépségforrás Kozmetika 
újra megnyílt!

TÜZIFA
Cser, tölgy, bükk, akác 

tüzifa hasítva, 
leszállítva eladó! 

Német brikett 
és kazánszenek is 

rendelhetők.

Telefon:
06 20 496 1264

Képzett nővér

nagy szakmai
tapasztalattal,

engedélyekkel,

házi betegápolást
vállal.

Telefon:
06 20 56 25 066
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(könyvelés, bérszámfejtés, 
adótanácsadás, üzletviteli 
tanácsadás)
Könyvelőirodánk kezdő 
és könyvelőirodát váltó vállal-
kozásoknak az első három havi 
könyvelési díj 50%-át elengedi.

Alsógöd, Béke út 24. • Tel.: (+36) 30-255-5116
E-mail: ivananna13@gmail.hu
www.konyvelo-god.hupont.hu

KÖNYVELŐIRODA MEGNYÍLT!

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

•  Gyermekszerető hölgy gyermekfelügyeletet vállal négy éves kortól. 
06-20/454-3951

•  Vegyes istállótrágya eladó, házhoz szállítással. 
Tel.: 06-20/941-5805

•  Hosszú távra albérletet keresek Göd területén. Különálló másfél szo-
bás, akár fafűtéssel is. Ár megegyezés alapján. 
Tel.: 06-70/208-8145, 06-30/822-9994
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Érvényes 2011. szeptember 1-től
Az autóbusz szombat, vasárnap és az ünnepnapok kivételével naponta közlekedik. 
Minden hónap második szombatján buszjárat indul a felsőgödi MÁV-állomásról reggel 9:10-kor Göd-Újtelepre, a Gyermekotthonba. Visszaindul 11:20-
kor. Az autóbusz bevárja az érkező vonatokat. Amennyiben az utazni szándékozók létszáma 20 főnél több, a járatot igény szerint megismétlik.

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

Autópihenő 6:35 11:29 – – 14:29 – 16:29
Gárdonyi u. 6:36 11:30 – – 14:30 – 16:30
Kincsem csárda 6:37 11:32 – – 14:32 – 16:32
PM. Hivatal 6:39 11:34 – – 14:34 – 16:34
Huzella T. Isk. 6:41 11:35 – 13:35 14:35 – 16:35
Kossuth utca, Búzaszem Isk. 6:42 11:37 – 13:37 14:37 – 16:37
Gólya falatozó 6:44 11:39 – 13:39 14:39 – 16:39
Alsógöd MÁV 6:45 11:40 – 13:40 14:40 – 16:40
Béke utca 6:46 11:41 – 13:41 14:41 – 16:41
Göd TSZ. 6:47 11:42 – 13:42 14:42 – 16:42
Tisza utca 6:48 11:43 – 13:43 14:43 – 16:43
Új temető 6:49 11:44 – 13:44 14:44 – 16:44
Göd-Újtelep 6:51 11:46 – 13:46 14:46 – 16:46
OVIT 6:53 11:48 – 13:48 14:48 – 16:48
Bölcsőde 6:54 11:49 – 13:49 14:49 – 16:49
Termálstrand 6:55 11:50 – 13:50 14:50 – 16:50
Golfpálya 6:57 11:52 – 13:52 14:52 – 16:52
Ramóna 6:58 11:53 – 13:53 14:53 – 16:53
Gyógyszertár 6:59 11:54 – 13:54 14:54 – 16:54
Autópihenő 7:00 11:55 13:05 13:55 14:55 16:10 16:55
Németh L. Isk. – – – – – 16:12 –
Gyógyszertár 7:03 11:58 13:08 – – 16:14 16:58
Ramóna 7:05 12:00 13:10 – – 16:16 17:00
Golfpálya 7:07 12:02 13:12 – – 16:18 17:02
Termálstrand 7:08 12:03 13:13 – – 16:19 17:03
Bölcsőde 7:09 12:04 13:14 – – 16:20 17:04
OVIT 7:10 12:05 13:15 – – 16:21 17:05
Göd-Újtelep 7:12 12:07 13:17 – – 16:23 17:07
Új temető 7:14 12:09 13:19 – – – 17:09
Tisza utca 7:15 12:10 13:20 – – – 17:10
Göd TSZ 7:16 12:11 13:25 – – – 17:11
Béke u. 7:20 12:15 13:27 – – – 17:15
Alsógöd MÁV 7:22 12:17 13:28 – – – 17:17
Petőfi  S. u. 7:30 12:20 13:30 – – – 17:20
Búzaszem isk. 7.32 12.22 13.32
PM. Hivatal 7:33. 12:23 – – – – 17:22
Kincsem csárda 7:34 12:24 – – – – 17:24
Gárdonyi u. 7:35 12:25 – – – – 17:25
Autópihenő 7:36 12:26 – – – 16:28 17:26

Érvényes: 2011. szeptember 1-től 
 Az autóbusz szombat, vasárnap és az ünnepnapok kivételével naponta közlekedik.
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