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Testületi ülés januárban
Munkaterv szerinti ülés – 2012. január 25. 

A testületi ülésen a képviselők elfogadták a 2012. évi városi ünnepségek ter-

vezetét. Dr. Bognár László, a KOSB elnöke elmondta: az oktatási intézmények 

– a korábbi évek hagyományaihoz híven – az idén is jelentős szerepet vállal-

nak majd az ünnepi műsorok elkészítésében.

Elfogadta a Képviselő-testület Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának 

2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Dunakeszi, Göd és Fót váro-

sok együttműködését az előterjesztő Markó József polgármester jónak és 

hatékonynak nevezte, a VVE és az LMP azonban a Kistérség adminisztráció-

jának és kommunikációjának javítását sürgette. 

Törvényességi észrevételt tett a Pest Megyei Kormányhivatal, amelyben 

tájékoztatta Göd Város Önkormányzatát, hogy szabálysértést követett el 

a város Településszerkezeti Tervét (TSZT) módosító határozatával, valamint 

a Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ) szóló rendeletével összefüggésben. 

A város a jogszabálysértést a Kormányhivatal álláspontja szerint azzal kö-

vette el, hogy a TSZT és a HÉSZ véleményezési eljárását hiányosan folytatta 

le, ugyanis az állami főépítész az anyaghoz szakmai véleményt nem adott, 

és a testület az építési szabályzatot ennek hiányában fogadta el. Tarjányi 

Judit főépítész az ülésen elmondta, hogy a törvény értelmében az állami 

főépítésznek 30 nap áll rendelkezésére a dokumentum véleményezésé-

re, s ha e határidőn belül nem nyilatkozik, akkor véleményét egyetértőnek 

kell tekinteni. A HÉSZ elfogadásakor már lejárt a törvényben biztosított 30 

napos véleményezési határidő, így szabálysértés nem történt. A Kormány-

hivatallal éppen a testületi ülés napján folytatott megbeszélést követően 

a főépítész asszony azt javasolta, hogy a testület a hatóságokhoz fűződő 

jó kapcsolatok megőrzése és az esetleges alkotmányossági viták elkerülése 

érdekében keresse a megegyezés lehetőségét mind a Kormányhivatallal, 

mind pedig az Állami Főépítész Hivatallal, miközben a 2008. szeptember 

25-én elfogadott HÉSZ-t egyelőre változatlan formában hagyja hatályban. 

A Képviselő-testület a javaslatot elfogadta. Rábai Zita, a Városvédők Egyesü-

letének képviselője nyomatékosan javasolta, hogy a címzetes főjegyző mint 

munkáltató hozzon létre bizottságot az üggyel kapcsolatos esetleges szak-

mai mulasztások és személyes felelősségek megállapítására. Ezt a javaslatot 

azonban a testület nem fogadta el.

Megbízást kapott a Göd Városi Kommunikációs Nonprofi t Kft. az utcanév-

táblák, a házszámtáblák, valamint a közterületi reklámfelületek állapotának 

„Hogy mennyi 
trükköt kell bevetni 
a síszezonban egy kis 
betegszabadságért...”

A kistérségi 
együttműködésről
Napirend szerinti ülésén a Képviselő-testület elfo-

gadta a Kistérségi Társulás 2011. évi tevékenységé-

ről szóló beszámolót. Az előterjesztő, Markó József 

polgármester elmondta: a Dunakeszi Kistérséget 

három olyan, nagyobb lélekszámú és jól működő 

közigazgatással rendelkező település alkotja – Du-

nakeszi, Göd és Fót –, amelyek feladataikat önállóan 

is el tudják látni. Így – bár a városok között kifejezet-

ten jó a kapcsolat, rendszeresek az ülések és haté-

kony a közös munka – a kistérségi együttműködés 

inkább csak néhány területre korlátozódik, több-

nyire olyan ügyekre, amelyeknek együttes intézé-

se gazdaságosabb megoldást jelent mindhárom 

település számára. Ezt az elvet követve a Kistérségi 

Társulás 2011-ben is az ebrendészeti kérdésekben, 

az orvosi ügyelet megszervezésében, a szúnyog- 

és parlagfűirtás terén, a pedagógiai szakszolgálat 

egyes munkaterületein és bizonyos szociális kérdé-

sekben működött együtt. A városok közös támo-

gatását élvezte a tavalyi évben a Vöröskereszt Pest 

Megyei Szervezete, a települések által szervezett 

nyári napközis tábor és a Kistérségi Pedagógiai Na-

pok nevet viselő rendezvény. 

Rábai Zita, a Városvédők Egyesületének képviselője 

hozzászólásában kifogásolta, hogy hiányosságok 

vannak a Kistérség adminisztrációjában és kommu-

nikációjában. A városi képviselőkhöz nem jutnak el 

a kistérségi ülések meghívói, jegyzőkönyvei, s mivel 

a Társulás honlapja nem működik, ezek a dokumen-

tumok elektronikusan sem elérhetőek a nyilvános-

ság számára. 

Hlavács Judit, az LMP gödi szervezetének képvise-

lője szintén a nem elég hatékony kommunikáci-

óra hívta fel a fi gyelmet, példaként említve, hogy 

az Egyenlő Bánásmód Hatóság referensének a Kis-

térség által térítésmentesen biztosított fogadóórá-

jára egyik településen sem ment el egyetlen lakos 

sem, vélhetően azért, mert a lehetőségről a rossz 

tájékoztatás miatt nem is tudtak. 

Dr. Szinay József címzetes főjegyző ígéretet tett arra, 

hogy a képviselői kifogásokat jelezni fogja a Kis-

térségi Társulás felé, és kezdeményezi a honlap 

mielőbbi rendbetételét. Markó József polgármes-

ter pedig felhívta a képviselők fi gyelmét arra, hogy 

a Társulás üléseinek teljes dokumentációja kinyom-

tatott formában addig is bármikor megtekinthető 

a Polgármesteri Hivatalban. 

A Közterület-felügyelet 
felhívása
Télen a ház előtti járdaszakasz síkosságmentesíté-

séről, a hó rendszeres eltakarításáról minden in-

gatlantulajdonosnak gondoskodnia kell. A feladat 

elmulasztásából eredő esetleges balesetekért a fe-

lelősség az ingatlan tulajdonosát terheli.
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felmérésére. A cél egyrészt a városi közterületek rendezettségének fejlesz-

tése, a városkép javítása, másrészt pedig az, hogy a közterületen elhelyezett 

reklámok közcélokra fordítható bevételt hozzanak a városnak. 

A Képviselő-testület felhatalmazása alapján már most megkezdődhet az al-

sógödi, illetve a felsőgödi szabad strand engedélyeztetési eljárása a 2012. 

évi nyári szezonra. Így reális az esélye annak, hogy a strandolásra alkalmas 

idő megérkezésekor az idei évtől már mindkét partszakasz hivatalosan is 

alkalmas lesz a fürdőzésre. 

Módosították a Településellátó Szervezet (TESZ) szervezeti és működési sza-

bályzatát. A módosítás eredményeképpen egy műszaki igazgatóhelyettes-

sel bővülhet a TESZ vezetősége, amely jelenleg két főből, az igazgatóból és 

a főkönyvelőből áll. Az új státusz létrehozásának célja az, hogy a város egyik 

legfontosabb gazdálkodó szervezete sokrétű feladatait minél magasabb 

szakmai színvonalon és minél költséghatékonyabban tudja ellátni.

Kiegészítés a helyi adózással kapcsolatos 
tudnivalókhoz
A Gödi Körkép januári számában a „Helyi adózással kapcsolatos tudnivalók” 

című írásban  –mások mellett – megjelent az az információ, miszerint  2012. 

január 1-étől telekadó-kötelesek lesznek az építménnyel fedett telekrészek 

is. (Ezek jellemzően a telkek épülettel be nem épített, de lebetonozott, le-

aszfaltozott részeit jelentik.) 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy ez a kötelezettség nem vonatko-

zik azokra az ingatlanokra, amelyeken lakó- vagy üdülőépület található, 

miután – hasonlóan a korábbi évek szabályozásához – ezen telkek beépí-

tetlen területészeit az önkormányzat helyileg mentesítette a telekadó-fi -

zetési kötelezettség alól. 

 A telekadó-rendelet hatályos szövege a www.god.hu honlapon – Rendelet-

tár, Helyi rendeletek egységes szerkezetben útvonalon – érhető el.

Jakab Gábor, az Adóosztály vezetője

Újabb érthetetlen 
rongálások
 A januári testületi ülés utolsó napirendi pont-

jának tárgyalása után kért szót Csányi József 

képviselő, hogy beszámoljon a városban 

az utóbbi két-három hónapban szinte rend-

szeressé vált rongálásokról. Nemrégiben 

a sportpályán a GSE használatára épült kis 

faházat törték fel, és vittek el néhány ott tá-

rolt eszközt. Az utóbbi hetekben pedig egy-

más után több utcában is letörték a fából 

készült köztéri szemétgyűjtők tetejét. Előfor-

dult olyan eset is, amikor az egész szemetest 

kiemelték a helyéről, vagy útjelző táblát dön-

töttek ki a földből, a betontuskóval együtt. 

Az említett rongálások a Bajcsy-Zsilinszky 

úton, a Szeder és a Rózsa utcában, a Rákóczi 

út és a Klapka utca, valamint a Rákóczi út és 

a Köztársaság út sarkán, illetve a Köztársaság 

út és a Pesti út sarkán történtek. Lakossági 

bejelentések is érkeztek, sőt, szemtanúja is 

volt az egyik esetnek, de az illető csak utólag 

számolt be a látottakról, így a tetteseket nem 

sikerült kézre keríteni. Csányi József a rongá-

lások helyszínéről készült fényképeket a vá-

rosi televízió kamerájának is megmutatva 

arra a kérte a lakosságot, hogy ha ilyen esetet 

látnak, ne avatkozzanak közbe, de azonnal 

értesítsék a rendőrséget vagy a TESZ munka-

társait. Köztereink állapotára fi gyeljünk oda 

közösen, hogy a befi zetett adóforintokat ne 

az értelmetlenül tönkretett tárgyak helyreál-

lítására, pótlására kelljen fordítani! 

A köztéri szeméttároló edények rongálása már 2009 

nyarán is problémát jelentett (A képen Csányi József 

városi képviselő)

A munkaterv szerinti ülés után januárban közmeghallgatáson találkozott 

a testület a lakossággal

Tisztelt Gödi Polgárok!
A szélsőségesen hideg időjárásra való tekintettel, kérjük, for-
dítsanak kiemelt fi gyelmet a környezetünkben élő, segítségre 
szoruló társainkra! Ha tudomást szereznek olyan emberekről, 
akiket a kihűlés vagy fagyás veszélye fenyeget, és nincs, aki se-

gítségükre lehetne, kérjük, soron kívül hívják az alábbi telefon-
számok valamelyikét, hogy azonnali segítséget nyújthassunk! 
Családsegítő Szolgálat: Gyuris Irén – 06/20-511-3339
Gyermekjóléti Szolgálat: Füle Jánosné – 06/20-563-8955
Munkatársaink 0–24 óráig várják a hívásokat!

Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke lapzártánk után juttatta el 
hozzánk az alábbi felhívást:
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Segítséget kér az alsógödi 
katolikus közösség
Az alsógödi Szent István király templom leégése kö-

vetkeztében, sajnos, sok anyakönyvi adat megsem-

misült. Ezért tisztelettel kérjük, hogy akik az alábbi 

időpontban lettek megkeresztelve, szíveskedjenek 

jelentkezni a plébánia irodájában (kedd, szerda: 

10–12 és 14–17 óra között), vagy a templomban 

szentmisék előtt vagy után, nevüket és elérhető-

ségüket megadva. Továbbá – ha birtokukban van 

– keresztelési emléklap és/vagy fénykép a keresz-

telésről, hozzák magukkal.

•  1977., 1978., 1979. január, február, március, május, 

december

•  1981. január, május, június, július, augusztus, szep-

tember, október, november, december

•  1982. január, február, március, május

•  1983., 1984., 1985., 1986., 1987., 1988. – teljes évek

•  1989. március, április, május, június, július, augusz-

tus, szeptember, október, november, december

•  1990., 1991., 1992., 1993., 1994., 1995. – teljes évek

•  1996. január, február, március, április, május, jú-

nius, július

•  1997. január, február, március, április, szeptember, 

október, november, december

•  1998., 1999. – teljes évek

Marton Zsolt, plébános

Gödön elhunytak

Dr. Káldiné Szabó Zsuzsanna 63 éves

Bálint Gergely 58 éves

Czibulka Józsefné sz.: Verle Erzsébet 91 éves

Paulina András 77 éves

Csikós Lászlóné sz.: Beck Erzsébet 92 éves

Nagy Istvánné sz.: Zsille Erzsébet Terézia 64 éves

Január hónapban

Gödön házasságot kötöttek

Rif László és Fickó-Juhász Emese

Szabó István és Kárpáti Szilvia

Kőrös Gábor Péter és Tábor Viktória

– Gabriella: Nekem ugyan voltak a családomban lelkészek (mind férfi ak), 

mégis a teológián erősödtem meg igazán az elhivatottságomban. Rá kel-

lett jönnöm, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei.

– Gergely: A mi családunk igazi lelkészdinasztia, én azonban, amikor 

14 évesen Erdélyből Sárospatakra kerültem a gimnáziumba, még elekt-

romérnöknek készültem. A vallástanárom hatására, akinek bizony-

ságtételén keresztül Jézus Krisztust személyesen megismerhettem, 

Evangelizációs 
istentiszteletek
Cseri Kálmán nyugalmazott Buda-

pest-Pasaréti lelkipásztor szolgál 

a következő evangelizációs alkal-

makon:

Március 8–10.

(csütörtök, péntek, szombat) 

18.00 óra:

alsógödi Református Templom

Március 11. (vasárnap):

8.00 óra:

sződligeti Református Templom

9.30 óra:

felsőgödi Református Templom

11.30 óra:

alsógödi Református Templom

Mindennapi 

evangélium
Tavaly június óta látja el a hármas egyházközség szolgálatait 

(Alsó- és Felsőgöd, Sződliget) a Sipos-Vizaknai lelkészházaspár.

Sipos-Vizaknai Gabriella és Gergely a Sárospataki Teológián is-

merkedett össze, négy éven át évfolyamtársként végezték tanul-

mányaikat, majd 2000-ben kötöttek házasságot. Mindkettejük 

családjában lelkészeket lelünk a felmenők között.

A fi atal lelkészházaspárt szívesen fogadta és hamar megszerette a gödi 

református közösség

A felsőgödi Református Templom 

1939-ben épült

Az 1908-as építésű régi  templom 1993-ban égett le, 

és nagy összefogással 1996-ra épült újjá
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Ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan már 61-féle ügyet 
intézhetnek egyetlen ablaknál!

Az állam szolgáltató jellegének erősítése érdekében a Kormány ok-
tóber 15-étől harmincegy új ügykörrel bővítette a Kormányablakban 
intézhető ügyek körét.

A 10 legnépszerűbb ügytípus a 61-ből:

!  Családtámogatás: ügyindítás minden gyermekvállalással és an-
nak támogatásával kapcsolatos ügyben

!  TAJ kártya és Európai Egészségbiztosítási kártya: ügyindítási 
lehetőség

!  Nyugdíjbiztosítás: egyes nyugdíjjal kapcsolatos ügyekben ügy-
indítás és tájékoztatás

!  Gyógyszertámogatás: méltányossági alapú segélyek iránti ké-
relmek átvétele

!  Fogyasztóvédelem: panaszok felvétele és tájékoztatás a fo-
gyasztói jogokról

!  Fogyatékossági támogatás: kérelem átvétele és tájékoztatás
Építőipar: kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés

!  Céginformációk: cégadatok gyors és egyszerű hozzáférésével 
kapcsolatos segítségnyújtás

!  Parlagfű és növényvédelem: fertőzött ingatlan helybeni beje-
lentésének lehetősége

!  Táboroztatás: bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatás és a beje-
lentések átvétele

Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak: 2600 Vác, Dr. Csányi 
László krt. 16. (az Államkincstárral egy épületben)
Ügyfélfogadási idő munkanapokon: 8–20 óráig.
Bővebben: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/
kormanyablakokban-intezheto-ugyek

Viszontlátásra a Kormányablakban!
www.kormanyablak.hu

(társadalmi célú közszolgálati hirdetés)

A Dunai Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság felhívása
A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdsá-

gú, nem olvad, illetve nem mozog. A tapasztalatok alapján az állóvizek jege 

akkor kellő szilárdságú, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a 10 cm-t.

TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni: éjszaka és korlátozott látási viszo-

nyok között, járművel, kikötők és veszteglőhelyek területén, folyóvizeken.

Folyóvizeken jellemző a befagyás folyamatára, hogy a már beállt jégmezőre 

újabb táblák torlódnak. Ezek nem biztonságosak, a rajtuk való közlekedés 

életveszélyes és tilos! A folyóvizek vízszintváltozásai jégmozgást idéznek 

elő, apadás következtében a látszólag még szilárd jég állapota megváltozik, 

beroppanása várható.

Több napos melegebb idő hatására a jég vastagsága csökken, szilárdsá-

ga romlik, ezért a rajta való közlekedés, sportolás, tartózkodás veszélyes. 

Különös veszélyeket rejthet a friss havazás, mert a jég tényleges állapotát 

a hó miatt nem lehet időben felismerni!

döntöttem úgy, hogy teológián folytatom ta-

nulmányaimat.

A 2000-es év meghatározó volt az életükben. Mi 

minden történt akkor?

– Gabriella: Abban az esztendőben végeztünk, ak-

kor házasodtunk össze, és kaptuk meg a szolgála-

tokat Vizsolyban. Segédlelkészek, majd lelkészek 

lettünk, három gyülekezetben. Emellett a vizsolyi 

biblia idegenforgalmi vonatkozású teendőit is el-

láttuk – amiben azért volt izgalom: ez alatt a 11 év 

alatt történt, hogy ellopták, majd másfél év után, 

éppen a reformáció napja előtt került elő.

Tizenegy évet töltöttek Vizsolyban… Mekkora 

váltás Göd, s hogyan érzik itt magukat?

– Gabriella: Sokat gondolkodtunk azon, milyen 

lesz a főváros közelségében, hiszen a közös éle-

tünket egy ezer lelkes községben kezdtük, oda 

születtek a gyerekeink. Aztán a megérkezésünk-

kor vagy negyvenen jöttek segíteni, lepakolni 

a teherautóról. Amikor egyszer megbetegedtem, 

és alig volt hangom az istentiszteleten, mire ha-

zaértünk, a tornácon két üveg méz várt... Egyszó-

val nagyon családias közösségbe csöppentünk, 

amiért igazán hálásak vagyunk.

Hogyan osztják meg a feladatokat egymás kö-

zött?

– Gergely: Azt szoktam mondani a feleségemről: 

hitves- és szolgatársam. Számomra a legfonto-

sabb lelkipásztori feladat az igehirdetés. A XXI. 

század nyelvén, de semmit sem elhallgatva, soha 

nem megalkudva. Sokan nem ismerik az evan-

gélium szó pontos jelentését, pedig annyit tesz: 

örömhír. Akkor éljük boldogan az életünket, ha 

a hétköznapok és az ünnepnapok között nincs tö-

rés. Hiszen a mi örömhírünk minden napra szól. 

A világtörténelem legnagyobb eseménye az, ami 

a Golgotán történt: Krisztus meghalt értünk és fel-

támadott. Ő a mi élő, feltámadt megváltónk.

– Gabriella: Azt gondolom, nem véletlen, hogy 

a lelkészek között a férfi ak vannak többségben. 

Egy nőt Isten nem tévedésből rendel feleségnek, 

édesanyának. Ezek a legfontosabb feladatai. 

Nekem, amikor hallok, tanulok valami fontosat, 

mindig azon jár az eszem, hogyan tudom azt 

a gyerekeknek átadni. Ezért vállaltam én a gyer-

mek-istentiszteleteket és -foglalkozásokat. A fel-

nőtteknek szóló igehirdetésre nekem hosszabb 

idő kell a felkészüléshez, mint Gergőnek, neki ezt 

a talentumot adta Isten.

– Gergely: Ehhez hozzá kell tennem, hogy ne-

kem pedig a gyerekekkel való foglalkozás okoz-

ná a nagyobb fejtörést! Szóval ez nálunk pont 

jól működik, egységben, egymást támogatva. 

Egyedül egyikünk sem boldogulna így. 

V. Pálfai Kinga
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A 
nyilvános testületi ülésnek szá-

mító rendezvényt Markó József 

polgármester rövid nyitóbeszéd-

del vezette be, amelyben beszámolt 

a város jelenlegi helyzetéről, az Önkor-

mányzat munkájáról és az idei év fel-

adatairól. 

A közönség soraiban ülő lakosok kö-

zül egyesek a várossal vagy szűkebb 

lakókörnyezetükkel kapcsolatos saját 

kérdéseiket szerették volna megfo-

galmazni, mások több (akár nyolcvan) 

család véleményének és kéréseinek 

szószólóiként érkeztek. 

Elsőként R. László, Mátyás utcai lakos 

kért szót. Elmondása szerint a város 

szűkös anyagi helyzete ma semmiféle 

fejlődést nem tesz lehetővé. Szomo-

rúan könyvelte el, hogy a strand fej-

lesztésében és az ásványvíz értékesí-

tésében nem látszanak előrelépések. 

Hiányolta az uniós pályázatok alapján 

megvalósuló fejlesztéseket, és kérte 

az Ady Klub körüli járda, a klub kapuja 

és a kerítés javítását.

Válaszában a polgármester elmondta, 

hogy az uniós pályázatok fi gyelése fo-

lyamatos, az elmúlt évek fejlesztései, 

beruházásai mind így valósultak meg. 

A termálvizű strandon, a társasági 

adóból felajánlható támogatási ösz-

szegekből most nagy esély van egy új 

úszómedence megépítésére. Az ásvány-

víz-gyógyvíz értékesítésére eddig két 

vállalkozó szerzett jogosultságot, de 

tőke híján még egyikük sem tudta be-

indítani a palackozóüzemet. 

N. András, Kerekerdő utcai lakos 

az Oázis lakóparkban megkezdett 

játszótér építésének folytatásáról, va-

lamint a Nemeskéri út – 2/A út talál-

kozásánál tervezett körforgalmi cso-

mópont megépítéséről érdeklődött. 

Kérte a lakók nevében, hogy a strand 

bejárata elé helyezzen ki az Önkor-

mányzat néhány padot. Panaszkodott 

a közvilágítás gyakori kimaradására, 

a kutyáikat póráz nélkül sétáltató lakó-

társakra, a parlagfűre. Javasolta, hogy 

a kerékpárutat hosszabbítsák meg a te-

metőig, és a termálstrand meleg vizű 

medencéjébe telepítsenek ülőpadokat 

az idősebbek számára. Kérte továb-

bá feltételes buszmegálló kialakítását 

a Kerekerdő és a Komlókert utcák sar-

kára. Jelezte, hogy a Pólus Palace ke-

rítése egyre rosszabb állapotot mutat: 

ki-be járkálnak a kutyasétáltatók, a bi-

ciklisek és a quadosok a területről.

Polgármester úr a közvilágítási problé-

mák és a kerékpárút meghosszabbítása 

ügyében vizsgálatot ígért, a többi felve-

tés jegyzőkönyvbe került, azokra írásos 

választ adnak a közeljövőben. Elmond-

ta, hogy az egyre jobban beépülő Oázis 

lakóparkban élőknek megfelelő érdek-

képviseletre és a lakóközösség íratlan 

normáinak kialakítására van szükségük 

ahhoz, hogy kellemes életteret mond-

hassanak magukénak. 

T. István a Gödi Körkép januári szá-

mában megjelent, Markó József pol-

gármesterrel készült interjú néhány 

részletéhez fűzte hozzá véleményét. 

Kifogásolta, hogy egyes adók 20–30 

százalékkal emelkedtek, és a szemét-

szállítási díj összege is növekedett. 

Nem helyeselte a közterület-felügye-

lők létszámának csökkentésére vonat-

kozó tervet, valamint javasolta, hogy 

a város adósságállományának alakulá-

sáról rendszeres időközönként adjon 

tájékoztatást az Önkormányzat. Felve-

tette azt is, hogy a városvezetés járjon 

el a helyi rendőrőrs megszüntetése ér-

dekében, és érje el, hogy a rendőri fel-

adatok ellátását körzeti megbízottakra 

bízzák, akik akár nyugdíjas rendőrök is 

lehetnének. 

Markó József reagálásában kifejtette: 

évekig nem volt a városban adóemelés, 

holott a közszolgáltatók folyamatos ár-

emelései a városi intézmények, szolgál-

tatások fenntartására jelentős kihatással 

voltak. A szemétszállítási díjjal kapcso-

latban megjegyezte, hogy egyes köz-

Közmeghallgatás
LAKOSSÁGI KÉRDÉSEK A KÉPVISELŐTESTÜLET ELŐTT
A Dunaparti Nyaralóházak színháztermében 2012. január 25-én közmeg-

hallgatáson találkozhatott a lakosság a Képviselő-testülettel.

Dr. Pintér György alpolgármester, Markó József polgármester és dr. Szinay József címzetes 

főjegyző a közmeghallgatáson

Több felszólaló egy egész utca vagy egy 

nagyobb lakóközösség képviseletében 

érkezett a közmeghallgatásra
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szolgáltatóknak egy-egy háztartás havi 

szinten fi zet annyit, amennyi a hulladék 

elszállításának és ártalmatlanításának 

éves díja, mégis sokan nehezen fogadják 

el, hogy ez a szolgáltatás mai áron eny-

nyibe kerül. Göd adósságállományáról 

a városi honlapon lehet folyamatos tájé-

koztatást adni, ugyanakkor a felvett köl-

csön magas összege és a kölcsön hosszú 

lejárata miatt sajnos még sokáig nem 

lesz jelentős a tartozás összegének csök-

kenése. A rendőrség átszervezése nem 

az önkormányzat feladata – beleszólása 

sincs ebbe a kérdésbe –, reagált a hozzá-

szólás utolsó felvetésére a polgármester.

R. Ferencné Mátyás utcai lakos azt pa-

naszolta el, hogy minden felhőszaka-

dás után 80 cm magasan áll a víz a pin-

céjében. Az Önkormányzat készíttetett 

ugyan egy derítőt, de nem a megfelelő 

helyre. A DMRV egy csőtörés alkalmával 

felbontotta a nemrég elkészült utat, és 

elfogadhatatlan minőségben állította 

helyre. A közvilágítással kapcsolatban 

elmondta: a hibák elhárításáig sokszor 

napokig sötét van az utcában. 

Polgármester úr a derítő újraépítését ígér-

te, valamint közbenjárást a DMRV-nél és 

az ELMŰ-nél a felvetődött problémák ke-

zelésére.

B. István a Golf lakóparkból képviselte 

lakótársait. Arra hívta fel a fi gyelmet, 

hogy a karbantartás hiánya miatt rom-

lik egyes szakaszokon a kerékpárút 

minősége. Kifogásolta, hogy a szemét-

szállítási napokon a TESZ munkatársai 

nem gyűjtik össze a kukákból kipotyo-

gó szemetet, így rendetlen marad utá-

nuk az utca. Felszólalt a póráz nélkül 

sétáltatott, és főleg a szabadon csatan-

goló kutyák (illetve gazdáik) ellen is.

B. László a parlagfüves területek tulaj-

donosainak felszólítását kérte. Beszélt 

a Sellő és Hunyadi utcák lakóinak ál-

landó gondjáról, a térerő hiányáról, 

ami miatt gyakorlatilag lehetetlen 

a házakból telefonálni. A kerékpárút 

használatával kapcsolatban azt a prob-

lémát fogalmazta meg, hogy sétáló-

ként, kutyásként vagy kerékpárosként 

mindenki másra és máshogyan akarja 

használni ezeket az utakat, s a tisztá-

zatlan közlekedési szabályok miatt sok 

a nézeteltérés az emberek között.

Markó József elmondta: a város a mo-

bilszolgáltatók összefogását sürgeti, 

mert sok kis adótorony helyett inkább 

egy nagy, közös torony jelentené a meg-

oldást a problémára. A kerékpárúttal 

kapcsolatos észrevételek összegzésére 

a Gödi Körkép szerkesztőségét kérte fel 

a polgármester.

G. Gábor a Kálmán utcából hiányolta 

a közmeghallgatás megfelelő meg-

hirdetését. Kérdései a Bozóky tér fel-

újítására, a felsőgödi szabad strand ki-

alakítására, és arra vonatkoztak, hogy 

a Duna utca folytatásaként a ma még 

a Dunaparti Nyaralóházak területének 

számító parkolót és parkrészt vajon 

visszakaphatja-e a város? 

A szabad strand létrehozásáról döntés szü-

letett, így a nyáron már két partszakaszon 

is lehet majd fürdeni Gödön – adta meg 

a választ a polgármester. A Bozóky tér 

több lépcsőben újulhat meg, a Dunához 

vezető utca végén található szép és érté-

kes terület sorsa pedig egyelőre bizonyta-

lan: a tulajdonos Belügyminisztériummal 

kötött szerződés az idei év végén jár le. 

H. Benjámin kérdéseire válaszolva 

Markó József elmondta: a Duna csárdát 

az üzemeltető építtette, és a tulajdon-

jog a szerződés szerint 2022-ben száll 

át a városra. A felsőgödi vasútállomá-

son található megüresedett, lepusztult 

vendéglátóegység további sorsára vo-

natkozóan a tulajdonos MÁV-val ter-

vezett tárgyalások során lehetne majd 

megoldást keresni. 

*

 Az elhangzott lakossági kérdések egy je-

lentős része olyan problémákat nevezett 

meg, amelyek sokakat érinthetnek vagy 

érdekelhetnek a városban. A felszólalók-

nak a közmeghallgatáson az idő szabta 

keretek között természetesen inkább 

csak véleményük tömör megfogalma-

zására, a témák felvetésére volt lehető-

ségük, alaposabb kifejtésére nem. La-

punk soron következő számaiban ezért 

szeretnénk mélyebben is foglalkozni 

a megfogalmazott kérdésekkel, kikérni 

az adott témákban érintettek és az ille-

tékesek véleményét, keresni a problé-

mák megoldásának lehetőségeit. A té-

mák feldolgozásához szívesen fogadjuk 

más lakosok véleményét, hozzászólásait, 

meglátásait is a korkep@god.hu e-mail 

címen vagy a Gödi Körkép, 2131 Göd, Pesti 

út 72. címen.

A közmeghallgatás teljes hanganyaga 

elérhető a városi honlapról a követke-

ző útvonalon: www.god.hu � Helyi mé-

dia � Helyi televízió (a testületi ülések-

ről készült felvételek képére kattintva) 

V. Pálfai Kinga

Koditek Bernadett

Közmeghallgatást a törvényi előírások 

szerint minden önkormányzatnak évente 

legalább egyszer kell tartania

Pest megye 5. számú egyéni válasz-

tókerületében Dunakeszi, Fót, Veres-

egyház, Csomád, Csömör és Erdő-

kertes után Gödön is megalakult 

a Demokratikus Koalíció (DK). A Ma-

gyar Szocialista Pártból Gyurcsány Fe-

renc korábbi miniszterelnök vezeté-

sével kilépettek 2011. október 22-én 

mondták ki a szervezet párttá alakulá-

sát. A gödi szervezet, melynek vezető 

koordinátora Vidák Árpád lesz, 2012. 

január 21-én, a József Attila Művelő-

dési Házban tartotta alakuló gyűlését. 

A helyi pártszervezet tagjai a továb-

biakban havonta egyszer ülnek majd 

össze, és gyűléseiken szívesen látják 

nem csupán a belépni kívánókat, de 

a támogatókat és az érdeklődőket is.

A DK gödi szervezetével kapcsolatba 

lépni a következő elérhetőségeken le-

het:

Tel.: (06 70) 2668-240, 

e-mail: arpad.vidak@gmail.com

Vidák Árpád helyi koordinátor, Heltai 

Zsuzsa, a párt helyi szervezője és Rónai 

Sándor, az 5. sz. választókerületi DK 

vezetője

Megalakult a Demokratikus Koalíció gödi szervezete



10

KÖZÉLET

Gazdag programmal várták a szerve-

zők a 2012. évi rendezvény vendégeit 

a Duna-parti Nyaralóházak színház-

termébe. A közoktatási intézmények mű-

sorcsokra kiválóan tükrözte a pedagógia, 

a különféle művészeti ágak és a magyar kul-

túra sokszínűségét. A gálaestet az Utassy 

Ferenc által vezényelt Gaude Kórus nyitot-

ta meg, akik az Ének Szent István királyhoz 

című ősi imádság Kodály-féle vegyes kari 

feldolgozását; Carl Off  Catullus híres „Odi 

et amo”, azaz Gyűlölök és szeretek című 

versére írt szerzeményét; valamint egy 

Vargha Károly által fordított Horatius-köl-

temény, a Szépszavú múzsa Kodály által 

megzenésített változatát adták elő.

A ráhangoló koncert után Markó József 

polgármester köszöntötte a vendégeket. 

Elmondta, mennyire fontos, meghatáro-

zó szerepet töltenek be a város életében 

a közoktatási intézmények és az azokban 

hivatásukat gyakorló pedagógusok. Meg-

fogalmazta, hogy a város mindent el fog 

követni annak érdekében, hogy az új tör-

vényi keretek között is megtarthassa kivá-

ló intézményeit. 

A Kastély Központi Óvoda Halacska cso-

portja, Tóth Andrea óvodapedagógus fel-

készítésében Ágai Ágnes prózaverseiből 

nyújtott át egy csokorra valót a közönség-

nek, kiegészítve néhány Gryllus Vilmos 

által megzenésített Weöres Sándor-költe-

ménnyel. 

A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Ál-

talános Iskola képviseletében az országos 

hírnevű Gézengúzok Színjátszó Csoport 

a Dzsungel könyve című musicalből adott 

elő részleteket. Felkészítő tanáraik Zachár 

Zsuzsa, Harkai Anett és Bíróné Csernus 

Bernadett. 

A szintén a legkisebbeket képviselő Mó-

kus csoport, amely a Hétszínvilág Óvo-

daegységből érkezett, körjátékokat és 

napdalokat adott elő, Pleszel Diana és 

Szalmási Ida óvónők vezetésével.

Kaiser Ottó fotóművész, az ünnepség szó-

noka a következőképpen értékelte a ma-

gyar kultúra mai helyzetét: történelmi 

örökségünknek köszönhetően, amikor 

a határvidékeinken fekvő gazdag váro-

saink sora tűnt el, minden és mindenki Bu-

dapestre igyekezett. Talán azt gondolták, 

hogy a fővárosban nagyobb biztonságban 

vannak szellemi értékeink.

– Ebben, az egyébként világszép városban 

dőlnek el a legfontosabb ügyeink, gon-

dolhatnánk tehát, hogy ami vidéken van, 

az eleve lényegtelen. Hogy ez mennyire 

nem így van, hogy tágabb világunkban 

mennyire máshol és másként helyezkednek 

el a súlypontok, arra számtalan bizonyíté-

kot sorolhatnánk – fogalmazott. Példaként 

említette az anyaországi és az erdélyi falu-

múzeumokat, melyek tízezrekre rúgó tár-

gyi emlékei segíthetnek bennünket megis-

merni elődeink sorsát, kultúránk gyökereit; 

válogatni a kacatokkal teli globalizált vilá-

gunkban; s támogatják fi ataljainkat abban, 

hogy bármely nemzethez küldjük is őket 

tanulni, hazatérve meg- és ne lebecsüljék 

az itthon hagyott kultúrát. 

– Ahogy Kós Károly fogalmazott: min-

den nagy nemzet életében az apák dol-

gait a fi aik viszik tovább – mondta Kaiser 

Ottó, majd hozzáfűzte: – A világban járva 

az emigrációban élő magyar művészek-

kel, tudósokkal találkozva az első percek 

mindig azzal teltek, hogy visszajelzést ad-

jak, vajon a hatalmas világszínpadokon 

kapott tapsok hangja, a nemzetközi díjak, 

elismerések híre eljut-e a szülőföldjükre? 

Közülük számosan szülőfalujukra, iskolá-

jukra hagyják könyvtárukat vagy egyéb 

gyűjteményüket, szülőföldi alapítványo-

kat támogatnak, ellenszolgáltatás nélkül 

vállalnak hazai előadásokat, kurzusokat. 

Ők, bár messzebbről nézik, mégis nagyon 

közelről látják a magyar kultúrát, s azt is 

tudják, hogy mivel tartoznak neki…

Az ünnepi beszédet követően került sor 

az Év Pedagógusa és a Művészetért és Kul-

túráért díjak átadására. A gálaműsor folyta-

tásaként a Németh László Általános Iskola 

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

növendéke, az Ifj úsági Fúvószenekar tagja, 

Nyikes Vencel trombitán adta elő Benedet-

to Marcello F-dúr szonátájának első ás má-

sodik tételét. Felkészítő tanára édesapja, 

Nyikes Róbert, míg zongorán édesanyja, 

Nyikesné Boross Anett kísérte.

A közoktatási intézmények műsorát 

Greguss Gergő vezetésével a Németh 

László Iskola Szökellő Néptánccsoportja 

zárta, akik verbunkot és friss csárdás tán-

cokat jártak, lendületes, örömteli, méltó 

befejezéséül a gyönyörű estnek. Felemelő 

volt látni és érezni a közönség lelkesedé-

sét, akik zsúfolásig megtöltötték a színház-

termet, és vastapssal jutalmazták a város 

kulturális életét hatalmas kitartással, szere-

tettel és lélekkel építő pedagógusokat. 

V. Pálfai Kinga

Gálaműsor és kitüntetések
a Magyar Kultúra Napján
Naptári évünket átszövik jeles napjaink – köztük az állami, s a városi ünne-

pek. Ezek sorában az első januárban a magyar kultúra napján tartott díjki-

osztó gála.

Dr. Pintér György alpolgármester, Markó József polgármester és Koréhné Szűcs Mária 

díjazott pedagógus

A Gézengúzok fergeteges produkciója 

a felkészítő tanárok munkájának legszebb 

elismerése
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Az Év Pedagógusa-díj 
Kincsem Óvoda:

I. helyezett: Sassaráné Simor Beatrix

A Kincsem Óvodában 12 

éve végez önzetlen, lelki-

ismeretes munkát. Az óvo-

dában pluszmunkákat 

vállal, és az óvodavezető 

által rábízott feladatokat is 

maximálisan ellátja. Veze-

ti az óvoda keretein belül 

működő nagysikerű játszó-

házat, s egyedi ötleteivel gazdagítja azt. Külön kieme-

lendő az újrahasznosítás iránti elkötelezettsége, amelyet 

nem csupán a saját, hanem a többi csoport gyermekeivel 

is megoszt a különböző óvodaszintű szakmai fórumokon.

További helyezettek: Kovács Annamária, Kocsis Katalin, 

Tolnai Katalin

Huzella Tivadar Általános Iskola (alsó tagozat):

I. helyezett: Koréhné Szűcs Mária 

Azok a gyerekek, akik 

1974-től a Kilián Iskolában 

tanultak Gödön, igazán sze-

rencsésnek mondhatták 

magukat, ha Marusz néni 

osztályába kerültek. Tud-

ták, hogy a legjobb helyen 

vannak a lelkes, odaadó 

és igazán szeretetre méltó 

tyúkanyó védőszárnyai alatt. És azok az egykori gyerekek 

ma annak örülnek igazán, ha az ő gyerekeik is tőle tanulhat-

ják a betűvetést, az olvasás tudományát és az Életet. Hosszú 

éveken át vezette az iskolai énekkart, s a városi Gaude kó-

rusnak ma is aranytorkú tagja.

További helyezettek: Pusztai Adél, Jánosiné Kovácsházy 

Beáta 

Németh László Általános Iskola és AMI (felső tagozat):

I. helyezett: Bereginé Antal Csilla

Szorgalmas, emberséges, 

tanítványai és kollégái iránt 

érzékeny kolléga.

Az iskolai természettudo-

mányi munkaközösség 

kiváló vezetője, az Egész-

séghét projekt és számos 

szabadidős egészségvédel-

mi rendezvény szervezője. 

Tantestületünk meghatározó egyénisége.

További helyezettek: Sipos Ferencné, Niedermüller 

Julianna

A Művészetért és Kultúráért Díj
Városi Pedagógiai Szakszolgálat

I. helyezett: Geréné Sulyán Rita

10 éve a szakszolgálat mun-

katársa. A Huzella Tivadar 

Általános Iskolában nyelv- 

és beszédfejlesztő pedagó-

gusként dolgozik. Munkájá-

ban pontos és megbízható. 

Az iskolai munkaközösség 

vezetője.

További helyezettek: Vernyik Erzsébet, Kaszás Gyuláné

A kitüntetésekben részesült pedagógusok bemutatása
A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepség keretében osztották ki az Év Pedagógusa 

és a Művészetért és Kultúráért díjakat 2012. január 23-án.

Búcsúztatás és elismerések
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium minisztere által adomá-

nyozott Pedagógus Szolgálati Emlékérem mellett a gödi 

Képviselő-testülettől Címzetes Igazgatói Címet vehetett 

át Lukács Istvánné 2011 decemberében. 

– A téli szünet előtti utol-

só tanítási napon megható, 

ugyanakkor mégis vidám 

baráti légkörben búcsúz-

tattak a munkatársaim. Em-

lékezetes marad számom-

ra a kollégák által tartott 

rendhagyó történelemóra, amely arról szólt, hogyan sike-

rült kiépítenünk és működtetnünk a Németh László nevét 

viselő „birodalmat”. Nyugdíjas kollégáim nevében Kasnya 

Sándorné lepett meg szavalatával; Bajkó Ildikó igazgatónő 

kedves búcsúztatója után jó volt hallani egykori igazgatónk, 

Vecserka József elismerő szavait. 

Életem egyik legszebb ajándéka a kollégák által készített 91 

kis négyzetből összehorgolt sokszínű takaró volt, melyen 

keresztül naponta érezhetem szívük melegét. Köszönöm, 

hogy megadták a módját, nekem pedig a lehetőséget, hogy 

méltón elbúcsúzhassak mindazoktól, akiket nagyon tisztel-

tem és szerettem – nyilatkozta Lukács Istvánné. 

A Himnusz ünnepe
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta január 22-én ünne-

peljük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban 

Csekén ezen a napon véglegesítette a Himnusz kéz-

iratát. Az emléknapon országszerte számos kulturális 

és művészeti rendezvényt tartanak. E naphoz kapcso-

lódva adják át a magyar kultúrával, továbbá – 1993 óta 

– az oktatással, a pedagógiai munkával kapcsolatos dí-

jakat: Gödön az „Az Év Pedagógusa” és a „Kultúráért és 

Művészetért” díjakat.
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Szabó Zsuzsa igazgató a JAMH ér-

tékmentő kezdeményezéseinek 

sorába illeszti a Nemeskéri-Kiss 

család életét feldolgozó anyagot. 

Bízva abban, hogy egyszer majd 

megnyílhat a gödi helytörténeti ki-

állítóhely, már ma is több abba szánt 

anyagot őriznek; például a római kori 

ásatások dokumentációját vagy a régi 

gödi képeslapokról készült digitalizált 

lenyomatgyűjteményt. 

A művelődési ház munkatársai sze-

rint még a Gödön élők sem ismerik 

eléggé a Nemeskéri-Kiss család törté-

netét, ennek okán a kerek évforduló 

jó alkalom arra, hogy emlékkiállítás 

keretében mutassák be az összegyűj-

tött dokumentumokat.

A Nemeskéri családnév jól cseng a vá-

rosunkban. Éppen ezért Murvai Zoltán, 

aki a kúriából egyfajta vadásztörténe-

ti, vadászati kulturális központot sze-

retne kialakítani, a Nemeskéri nevet 

adta az épületnek, nem utolsósorban 

a család közismert vadászszenvedélye 

okán. Emlékszobát rendeztek be a csa-

lád megmaradt trófeáiból és vadászati 

könyveiből.

Nemeskéri-Kiss Miklós negyvennyol-

cas ezredesről utcát neveztek el, s vá-

rosunk díszpolgárává választották.

A helytörténészek a Gödi Almanach 

több évfolyamában is írtak 

a Nemeskéri-Kiss családról, mások 

mellett Gyüre János, Láng József, 

Bátorfi  József és Volentics Gyula. 

A mostani emlékkiállítás mintegy ösz-

szefoglalja az eddigi ismereteinket, 

illetve bővíti azokat újabb levéltári 

és könyvtári anyagokkal, valamint 

egyéb dokumentumokkal. A család 

IV. Béláig visszavezethető őseiről még 

kevés az adat, ám 1632-től már akad-

nak írásos dokumentumok. Az emlék-

kiállítás száznál több okiratot, családi 

levelet, képet, ábrát, korabeli leírást 

tár az érdeklődő közönség elé. 

A sors úgy hozta, hogy külföldön, 

főleg Franciaországban már több 

a Nemeskéri-Kiss családnevű kortár-

sunk, mint idehaza. Érdekes nyomon 

követni, hogy a család története mi-

képpen alakult-változott a történelmi 

események hatására. A bő egyéves ku-

tatómunka oroszlánrészét Mühlbacher 

István és felesége, Szálender Magdolna, 

a Nemeskéri család egyenes ági leszár-

mazottja végezte.

Az emlékkiállítást 2012. március 15-én, 

a városi ünnepség keretében nyitják 

meg, amelyre mindenkit szeretettel 

várnak a szervezők. Akik egyébként 

a kiállítás megtekintését iskoláskorú 

gyerekeknek – a magyar történelem 

egy jelentős korszakának a megér-

tését elősegítő kordokumentumok 

miatt – különösen ajánlják.

Háromszáz év a Nemeskéri-Kiss 

család történetéből
Nemeskéri-Kiss Miklós ezredes, aki a kiegyezés után a gödi kúria és a hozzá tartozó birtok tulajdonosa lett, száztíz 

esztendeje, 1902-ben hunyt el. Az évforduló apropóján a leszármazottak, a kúria jelenlegi tulajdonosa és a József 

Attila Művelődési Ház kezdeményezésére 2012. március 15-én emlékkiállítás nyílik a család történetéről.

Göd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja 

az 1848–49-es szabadságharc és forradalom tiszteletére 

rendezett ünnepi megemlékezéseire.

2012. március 15.
9.30 óra: Toborzó – Kossuth tér

Lovas felvonulás a Kossuth térre, ünnepélyes zászlófelvonás 

Kossuth Lajos születésének 210. évfordulója alkalmából.

Koszorúzás Kossuth Lajos szobránál.

10 óra: Petőfi  téri koszorúzás

10.30 óra: Ünnepi megemlékezés a Nemeskéri-Kiss-kúriában. 

(2131 Göd, Nemeskéri-Kiss M. u. 33.) Közreműködnek a Huzella 

Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola tanulói.

A Nemeskéri-Kiss Miklós halálának 110. évfordulója alkalmából 

rendezett Emlékkiállítás megnyitója a Kúriában.

Nemeskéri-Kiss Miklós emléktáblájának megkoszorúzása.

A helyszínen történelmi játszóház, kézműves foglalkozások, 

huszárok, lovasok várják a tisztelt megemlékezőket.

Emlékezzünk együtt!
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

Nemeskéri-Kiss Miklós nemzetőr, az 1948-as 

szabadságharc ezredese és Kossuth Lajos 

bizalmasa
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk 

önt és kedves családtagjait, barátait, 

ismerőseit

a 2012. február 19-én

16 órai kezdettel a Duna-part 

Nyaralóházak színháztermében 

(2132 Göd, Jósika u. 12–14.) tartandó 

rendezvényre.

A kommunizmus

áldozataira emlékezünk

Előadó: élő hősünk, az 1956-os 

szabadságharcos Wittner Mária 

országgyűlési képviselő (FIDESZ), 

a kommunista rendszer halálraítéltje.

A délután folyamán meghallgathatjuk 

a Felsőgödi Munkásdalkört, Lengyel 

György szavalatait, valamint Bese 

Botond népzenésznek, a Búzaszem 

Iskola tanárának csodálatos dudajátékát. 

Az előadás végén szeretettel 

várjuk vendégeinket egy szerény 

vendéglátásra és baráti beszélgetésre.

A rendezvény szervezői: 

a Gödi KDNP és a Gödi Keresztény 

Konzervatív Baráti Kör

Rotary bál 
A gödi Rotary Club február 25-én 

rendezi meg jótékonysági bálját, 

melynek bevételét a nemzetközi 

diákcsere programjaikra fordítják.

A 14–22 éves korosztály részére 

egy héttől egy évig tartó, európai 

és tengerentúli programokban 

való részvételre nyílik lehetőség.

Sokan úgy gondolják, hogy 

a Rotary egy zárt szervezet, de 

a valóságban épp a nyitottságuk 

és a befogadó, baráti légkör jellem-

zi ezt a világméretű klubhálózatot. 

A gödi klub minden érdeklődőt szí-

vesen lát.

Kapcsolatfelvétel:

E-mail: rotary.club.god@gmail.com 

Telefon: (06 20) 982-2281

Szolid farsangi klubest, nem csak klubtagoknak
Infó: +36 30 370-2491 • gabor.galle@gmail.com

A Retro Ady Klub programja
2012. február 18-án, szombaton

„Justice for Hungary” 1930–32
17 órától:

A világhírű magyar óceánrepülés története 

egykori bélyegeken és fi lmhíradóban

Cserkészek Felsőgödön
18 órától: 

Vendégünk Veszelik János, Kökény József, 

és Jankai László

Tisztelt Gödi Polgárok! 

A talajterhelési díjjal kapcsolatos – a meg-

lévő csatorna-gerincvezetékekre történő 

rákötésre ösztönző – 2003. évi LXXXIX. 

törvény 2004. január 1-jén lépett hatály-

ba. Az e törvényben meghatározott, fo-

kozatosan emelkedő mértékű talajterhe-

lési díj ellenére országosan még mindig 

nagyon jelentős számú ingatlan rákötése 

várat magára. Gödön is sajnos még min-

dig 1000 felett van a meglévő csatornahá-

lózatra rá nem kötött ingatlanok száma. 

2011. december 30-án az Országgyűlés 

– környezetvédelmi szempontok alapján 

és a rákötések igazán hathatós ösztönzé-

se érdekében – 2012. február 1-jei hatály-

lyal a talajterhelési díj összegét az eddigi 

mérték tízszeresére(!) emelte. Ez azt je-

lenti, hogy 2012. február 1-jétől Göd váro-

sában a csatornahálózatra rá nem kötött 

ingatlanokban felhasznált vízmennyiség 

után köbméterenként az eddigi 180 forint 

helyett 1800 forintot kell fi zetni. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2012. 

január 1-jén hatályba lépett törvény sze-

rint, ha a rendelkezésre álló szennyvízel-

vezető rendszer az ingatlanról elérhető, 

akkor az ingatlan tulajdonosának a ráköt-

tetést legkésőbb 2013. július 1-jéig el kell 

végeztetnie. Ennek elmaradása esetén 

az érintett a rákötésre hatósági eljárás ke-

retében – eljárási bírság kilátásba helye-

zésével – kötelezhető. 

Fentiek miatt felhívjuk az érintettek fi -

gyelmét, hogy az ingatlanaik csatorna-

vezetékre történő rákötéséről mielőbb 

gondoskodjanak, és annak megtörténtét 

a DMRV Zrt. által kiadott dokumentum-

mal Göd Város Polgármesteri Hivatalának 

Adóosztályán igazolják.

A rákötéssel kapcsolatos konkrét tenni-

valókról a Duna Menti Regionális Vízmű 

Zrt. Duna Balparti Üzemigazgatóságánál 

kérhető felvilágosítás az alábbi elérhető-

ségeken:

cím: 2600 Vác, Derecske utca 4/a.

telefon: 06-27 511-450

e-mail cím: ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00–20.00-ig,

kedd–csütörtök 7.00–13.00-ig

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy 

az adott évi vízfogyasztásukról továbbra 

is bevallást kötelesek tenni a következő 

év március 31-ig, és ugyanezen időpon-

tig a talajterhelési díj összegét kötelesek 

megfi zetni. Így a 2011. évi vízfogyasztás-

ról szóló bevallást 2012. március 31-ig 

kell beadniuk, de abban még a korábbi, 

180 Ft/m3-es díjösszeget kell feltüntetni-

ük és megfi zetniük. 

A 2012. évi vízfogyasztást majd a 2013. 

március 31-ig benyújtandó bevallásban 

kell feltüntetni, amelyben – a törvény ren-

delkezése szerint – a 2012 januárjára eső 

vízfogyasztást még a 180 Ft/m3-es-, míg 

a 2012. február 1-jétől kezdődő – a csa-

tornabekötésig terjedő – időszakra jutó 

vízfogyasztást azonban már a megemelt, 

1800 Ft/m3-es díjösszeggel kell szerepel-

tetni és megfi zetni. 

Jakab Gábor, az Adóosztály vezetője

Fontos törvényi változás 
NAGYON JELENTŐSEN EMELKEDIK A TALAJTERHELÉSI DÍJ MÉRTÉKE
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2007 októberétől van lehetőség Gö-

dön a háztartásokban keletkező hul-

ladék szelektív gyűjtésére. A sárga 

zsákokban gyűjtött papír-, fém- és 

műanyaghulladékot a TESZ térítés-

mentesen szállítja el az ingatlanok 

elől a szemétszállítási napokon. 

Az idei évtől igény szerinti méretű 

kukát választhatnak az ingatlantulaj-

donosok, és ezzel párhuzamosan vár-

hatóan egyre többen élnek majd a sze-

lektív hulladékgyűjtés lehetőségével.

Mit lehet a szelektív zsákokba 

tenni?

Papír

•  élelmiszerek és kozmetikai szerek 

papírdoboza (teásdoboz, fogkrémes 

doboz stb.)

•  újság, szórólap, prospektus, nyomta-

tópapír

•  tejes és üdítős papírdoboz

Műanyag

•  tiszta pillepalack (PET-palack), egyéb 

műanyagpalack

•  zsugorfólia, bevásárló reklámtáska

•  kozmetikai és tisztítószerek üres fl a-

konjai

A műanyag palackokat laposra tapos-

va kell a zsákba tenni!

Fém

•  alumínium tálca, alufólia

•  sörös- és üdítősdobozok

•  fém zárókupakok

•  tiszta, kiöblített konzervdobozok

A sörös- és üdítősdobozokat lapítva 

kell a zsákba tenni.

Mit nem szabad a szelektív zsá-

kokba tenni?

•  nem hasznosítható hulladékot (kom-

munális szemetet)

•  zöldhulladékot (konyhai és kerti hul-

ladékot)

•  zsíros, olajos, illetve veszélyes anya-

gokkal szennyezett papír-, fém- vagy 

műanyaghulladékot

•  veszélyes vagy ismeretlen anyago-

kat tartalmazó hulladékot

•  üveget

A papír-, a műanyag- és a fémhulla-

dék külön-külön zsákokban gyűjten-

dő, és a zsákba másféle hulladékot 

tenni nem szabad. Ha a TESZ munka-

társai a kihelyezett sárga zsákokban 

nem a szelektív gyűjtés szabályainak 

megfelelő hulladékot találnak, a zsá-

kot nem viszik el.

A szelektív hulladékos zsákokat a sze-

métszállítás napján reggel 7 óráig kell 

az ingatlan elé kihelyezni. A zsákokat 

a TESZ munkatársai térítésmentesen 

gyűjtik össze, és annyi üres zsákot 

hagynak a helyszínen, ahány teli zsá-

kot elvittek.

Szükség esetén további sárga zsákok 

is beszerezhetőek a TESZ-nél. Ezek ára 

2012-ben 320 Ft.
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Emlékeztető
Az idei évre 60 literes kukát igény-

lőknek új szerződést kell kötniük 

a TESZ-szel.

Határidő: 2012. február 15.

(A szerződéskötéskor le kell adni 

a korábbi szeméttároló edényre 

ragasztott matricát, ezt vigyék 

magukkal!)

Elérhetőségek:

2132 Göd, Duna utca 5.

telefon: 06-27 530-611

Ügyfélfogadás (2012. február 

15-ig)

Hétfő: 13–18 

Kedd, szerda, csütörtök: 7–12 és 

13–15

Péntek: 7–12

Hasznos információk a szelektív 

hulladékgyűjtésről
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Pályázati lehetőség 
napkollektor-rendszer 
telepítésére
Az Új Széchenyi Terv – Zöld Beruházási 

Rendszer keretében most 50 százalékos 

állami támogatással építhető ki használa-

ti meleg víz előállítását és fűtésrásegítést 

szolgáló napkollektor-rendszer. 

A napkollektoros rendszerek beszerzésére 

és telepítésére magánszemélyek és maxi-

mum 12 lakásos társasházi közösségek pá-

lyázhatnak. 

A támogatás minden esetben vissza nem té-

rítendő, utófi nanszírozású.  

A pályázatokat – a határidő 2011. december 

20-án bejelentett meghosszabbításával – 

2012. március 31-ig, illetve a 2,97 milliárd fo-

rintos keret kimerüléséig lehet benyújtani. 

A támogatás mértéke: a beruházás bekerü-

lési költségének maximum 50 százaléka, laká-

sonként legfeljebb 800 000 Ft lehet.

A pályázat feltétele, hogy a napkollektoros 

kivitelezést végző cég az Építésügyi Minőség-

ellenőrző Innovációs Nonprofi t Kft. (ÉMI) által 

regisztrált vállalkozás legyen. 

A pályázat benyújtásához szükséges infor-

mációk és anyagok elektronikusan érhetők 

el a következő weboldalakon: 

Pályázati útmutató és felhívás:

www.emi.hu/napkollektor

Pályázati regisztráció:

http://uszt-napkollektor.hu

Lakossági fórum

Az érdeklődők a témával kapcsolatban to-

vábbi tájékoztatást kaphatnak 

a Polgármesteri Hivatal által szervezett 

lakossági fórumon. 

A rendezvény ideje: 2012. február 17. (pén-

tek) 18 óra

Helyszín: József Attila Művelődési Ház | 

2131 Göd, Pesti út 72.

A lakossági fórumot megnyitja: dr. Pintér 

György alpolgármester.

A házak elé ültetett fák égbe nyúló ágai sok esetben elérik 

a fölöttük futó légvezetéket, és rövidzárlatot idézhetnek elő. 

A bosszantó áramszüneteket – vagy legalábbis azok egy részét 

– elkerülhetjük, ha a ház előtt álló, nagy növésű fák felső ágait ősz-

szel vagy kora tavasszal rendszeresen ellenőrizzük, és ha kell, vissza-

metsszük. 

Ha új fát ültetünk, a magasra növő fajtáknak mindenképpen olyan 

helyet válasszunk, ahol végleges magasságukat elérve is kényel-

mesen elférnek majd. A ház elé, az utcára kisebb vagy közepes ma-

gasságú fajtákat telepítsünk, amelyek biztosan nem érnek majd fel 

a légvezetékekig.

A légvezetékek alá is ültethető fafajták

(Kis vagy közepes méretűre növő fák)

Mezei juhar, mandzsu juhar, francia juhar, tatár juhar, szivarfa, fényes 

levelű galagonya, cseregalagonya, kínai mézesfa, arany kőris, virá-

gos kőris, csörgőfa, cseresznyeszilva, japán díszcseresznye, virginiai 

zselnicemeggy, májusfa, kínai díszkörte, berkenye fajtái, ezüst hárs 

kisméretű fajtái

Gömb alakú lombkoronával rendelkező, alacsonyabb fák

gömbjuhar, gömb szivarfa, gömb ostorfa, magas kőris, gömbvirágos 

kőris, gömb csepleszmeggy, gömbakác

A magas fák ágai 
áramszünetet 
okozhatnak

A kertvárosi vagy üdülőövezeti területeken gyakori probléma, 

hogy a magasra nőtt fák zavarokat okoznak az áramszolgáltatás-

ban. Gödön is ez a helyzet.

A helyi hálózatból ingyenesen hívható zöld szám, amelyen a la-
kosok a közvilágítás hibáit is bejelenthetik az önkormányzatnak: 
(06-80) 89-00-89
A szám munkanapokon 8 és 16 óra között hívható.
Áramszünet bejelentése az ELMŰ-nél helyi tarifával hívható te-
lefonszámokon: (06-40) 38-38-38, (06-40) 38-39-40
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Fenti címmel tartott előadást Centgraf Ká-

roly, a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon 

munkatársa a Gödi Gyermekjóléti Szolgálat 

meghívására még a tavalyi esztendő végén. Cik-

künk, amely jóval több olvasónknak szól, mint 

ahányan azt a címéből gondolnák, a szakember 

előadása nyomán született.

A sokféle hatásból, mely az embert éri, a renge-

teg tényezőből, mely összejátszik a szerfüggővé 

válásban, a legkomolyabb szerepe a családnak 

van. Az érzelmek kifejezését és a konfl iktusok 

kezelését itt kell(ene) mindenkinek elsajátítania. 

Csakúgy, mint az önállóságot és a felelősség-

vállalás képességét, melyek hiánya ahhoz vezet, 

hogy a későbbi szerhasználó képtelen a „nor-

mális” módon leválni a családjáról.

Erik H. Erikson fejlődéselméletében azt állít-

ja, hogy minden gyermek egységélménnyel 

születik, azaz egységben érzi magát az anyjá-

val és az őt körülvevő univerzummal. A pozitív 

adaptációs fejlődés lehetősége, azaz, hogy köl-

csönös elfogadást érez a világgal és önmagával 

szemben, illetve a harmonikus fejlődés és az al-

kalmazkodás képessége adott. A világ jó – és én 

is jó vagyok benne.

A következményes önsorsrontó magatartásban 

ez az egységérzet bomlik meg: a világ jó, de én 

rossz vagyok benne, vagy ellenkezőleg: én jó 

vagyok, de ez a világ rossz. A beszűkült tudat-

állapotban saját belső világot teremt a beteg, 

amelyet valóságnak él meg. A legsúlyosabb 

esetben, mely az életellenes cselekmények be-

következtét hordozza magában, az egyén azt 

érzi, hogy a világ is rossz és ő maga is – felesle-

ges volt egyáltalán megszületni, legjobb lenne 

megsemmisülni.

Mi állhat az előbb említett helyzetek családi 

hátterében?

A vizsgálatok szerint a nagyon alacsony és a leg-

magasabb iskolai végzettséggel bíró szülők 

gyermekei érintettek a leginkább. Az előbbiek-

nél a minták hiánya a küzdés, a konfl iktuskeze-

lés terén, az utóbbiaknál jellemzően az irreáli-

san magas elvárások és a gyermek szükségletei 

iránti kevés fi gyelem áll az okok között. Anyagi 

szempontból a rossz körülmények között élők-

nél a folytonos nélkülözés, a jómódúaknál a mi-

nőségi idő hiánya vezethet alkalmi szerhaszná-

lathoz.

A család összetételét vizsgálva megállapították, 

hogy az ép családoknál a legritkább a szerhasz-

nálat kialakulásának veszélye. Az egyszülős csa-

ládokban, újraházasodott párok gyermekeinél, 

a vér szerinti szülő hiányánál, a nagyszülők által 

nevelt gyerekeknél sokkal nagyobb a veszély. 

Az apai jelenlét – és annak minősége – kiemel-

ten fontos szerepet játszik.

Minél kielégítőbbnek ítéli a fi atal a szülőkkel 

való kapcsolatát, annál kisebb a drogfogyasztás 

előfordulásának aránya.

A fi atalra hat a szülők életének érzelmi zava-

ra, a kettős viselkedés: verbálisan szeretlek, de 

a metakommunikációmmal ezt nem támasz-

tom alá. Jelentősen befolyásolja a szerfüggőség 

kialakulását a szülők nevelési stílusa: sem a túl 

megengedő, sem a túl szigorú nevelés nem 

olyan jó a megelőzés tekintetében, mint a te-

kintélyelvűen követelő, melyet kiegészít a ki-

fejezésre juttatott szeretet. A bizalom, a rugal-

masság hiánya éppolyan veszélyes, mint amikor 

a szülői és gyermeki alrendszerek határai elmo-

sódnak, ha nem érvényesül a szülői hierarchia. 

Rizikófaktor a kontrollálatlan mennyiségű TV- 

és számítógép-használat, az internetfüggőség 

és a nem tervezett – impulzív – vásárlás. 

A drogos családok jellemzői a generációról 

generációra átadódó addiktív szerhasználat 

mintája; a szegényes kommunikáció és a ké-

pesség hiánya a konfl iktushelyzetek megoldá-

sára; a feldolgozatlan traumák, melyektől el-

akad a család fejlődése, melyek következtében 

nem történnek meg az életciklus-váltással járó 

alapvető szerkezeti és működésbeli változá-

sok. Például az egyedülálló anya társként bánik 

a gyermekével, majd fordítva: ellehetetleníti 

a leszakadást, állandó készenlétben tartott pa-

pír zsebkendővel van jelen a felnőtt gyermeke 

életében, társaságban a ruháját igazgatja stb. 

Ennek az elakadásnak gyakori megjelenítése 

az addikció és a titkok, elhallgatások, tagadások 

– beleértve a droghasználatot is. A másik véglet 

a túlzottan merev értékrend, az eltúlzott elvárá-

sok és az állandó negatív címkézések, leminő-

sítések. Mindkét esetben jellemző a családban 

az örömtelenség. Amely családban nem alakul 

ki az örömszerzés családilag elfogadott formá-

ja, ott a konzumálódott – azaz megvásárolható 

– örömszerzés egyenes úton vezet a kábítószer 

adta képzelt boldogsághoz.

Mai magyar családmodell: az apa alkoholizál, 

az anya ideges, a gyerek drogozik, mindenki 

dohányzik…

A családi minták, azaz a családban előforduló 

devianciák jelentősen megnövelik a szerfüggő-

ség kialakulásának esélyét. A szülők, az idősebb 

testvér droghasználata (az alkohol és a cigaret-

ta is!) nagymértékben járul hozzá a drogozás ki-

próbálásához. A családon belül előforduló fi zikai 

erőszak és/vagy szexuális bántalmazás, az érzel-

mi kommunikáció hiánya, a szülők között fenn-

álló konfl iktus gyerekre vetítése, annak minden 

lelki terhével mind-mind a szerfüggőség szaka-

déka felé lökdösik a boldogtalan, elégedetlen, 

elfogadásra, megértésre, megerősítésre, szere-

tetre vágyó fi atalt.

Gödön a Gyermekjóléti Szolgálat klienseinek 

körében 100 esetből alig egy-két az ismert szer-

használó. A szülői alkoholizálás, illetve a függő-

ségek közül a játék- és a társfüggőség a legjel-

lemzőbb, de összességében nem meghatározó 

számú egyik addikció sem.

Drog, család, társadalom
A szerhasználó egy beteg család tünethordozója. A drogos önmagában iga-

zából nem gyógyítható, gyógyulása csak a család kezelésével érhető el.

Véradások időpontjai 
2012-ben

Helyszín, időpont márc. jún. szept. dec.

JAMH 14:00–18:00 7. 7. 5. 6.

Ady Klub 13:00–17:00 6. 12. 11. 4.

Az időpontok az előző számban közöl-

tekhez képest változtak. Az itt közölt 

adatok a véglegesek. 
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Harmincöt nap, tizen-

ötezer kilométer, 4100 

fotó. Egy utazás, amely 

mindenképpen kihatással 

van az ember további éle-

tére.

Detre László egy chilei ba-

rátja meghívására és kísé-

retében 2010 elején uta-

zott Dél-Amerikába, s mivel 

az úti cél nem mondható 

mindennaposnak, élve a le-

hetőséggel, egy Bolíviát, 

Argentínát, Chilét és Perut 

magában foglaló körutazást tettek a távoli kontinensen. 

A gödiek a januárban nyílt fotókiállításon az e tájakra abla-

kot nyitó fotók segítségével lehettek az utazás részesei.

– Detre László geológusnak készült, végül asztalos, majd 

bútorrestaurátor lett. A tárlat fotói viszont azt bizonyítják, 

hogy odaadásának, igényességének köszönhetően bár-

milyen mesterségben megállná a helyét – fogalmazott 

a kiállítást megnyitó László 

Gergő képzőművész, a LU-

MEN Fotóművészeti Aka-

démia és Galéria vezetője. 

A rögtönzött tárlatvezetés 

során kiderült az is, mi volt 

a fotók készítőjének sze-

mélyes élménye utazásai 

során:  jóllehet a dél-ame-

rikaiak, tagadhatatlanul 

szerényebb körülmények 

között élnek, mint mi, rá-

adásul egyes területeken 

gyakori földrengések kö-

zött, mégis sokkal boldo-

gabbak és kiegyensúlyo-

zottabbak nálunk. 

Detre László, a világutazó fotós 

kiállításának megnyitóján

Fortyogó föld, az ördög üstje

El Tatio gejzírek (Észak-Chile)

Geoglifák – chilei Nazca-vonalak 

(Észak-Chile)

A hit helye (Észak-Chile)

Büszke tulajdonos, aymara fi ú 

(Bolívia)

A lámák földjén
EGY DÉLAMERIKAI UTAZÁS KÉPEI 2010BŐL

A szűk, negyven-ötven 

négyzetméteres lakások-

ban is mindennaposak 

a 15–20 fős családi együtt-

létek, amikor közösen süt-

nek-főznek (főleg marha- 

és csirkehúst, no meg sok 

zöldséget különféle szó-

szokkal), és beszélgetnek. 

Életüket a spontaneitás 

jellemzi, az ősi és a keresz-

tény hitvilág keveredése, 

furcsa egyvelege, mind-

kettő erős jelenléte. Ven-

dégszeretetük az idegenek 

felé is határtalan, függetle-

nül az anyagi helyzetüktől. 

Kiegyensúlyozottak, elé-

gedettek, számukra isme-

retlen fogalom az irigység 

vagy a nagyzolási kényszer. 

Nem céljuk a szomszédénál 

nagyobb ház, autó meg-

szerzése, az emberi kapcso-

latoknak nem anyagiakban 

mérik az értékét.

A változatos tájak: hegysé-

gek, sivatagok, folyók, ta-

vak, vízesések, erdők, óce-

ánpart, a nemzeti parkok 

kincsei, s rajtuk keresztül 

azok az emberi értékek ke-

rültek bemutatásra a fotó-

kiállításon, melyek most 

annyira hiányoznak, nem 

csak az utazóknak, de ne-

künk is, mindannyiunknak.

V. Pálfai Kinga

Laja-vízesés (Közép-Chile)
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Azt olvastam valahol, hogy már 

az ókorban is többféle szövési tech-

nikát ismertek, s némelyikük igen 

hasonlított a későbbi gobelinkészí-

téshez. 

– Ez valóban igaz, ám előbb hadd 

tisztázzuk a fogalmakat. Ugyanis ide-

haza a gobelin szó jelentése hibásan 

terjedt el a köztudatban. Hallatán 

ugyanis a legtöbben a tűhímzésre 

gondolnak, ám a petit point egy egé-

szen más technikát takar. A gobelin 

igazából szőtt falikárpit. A művészet-

történészek szerint az első gobelinek 

a XVII. század hatvanas éveiben jelen-

tek meg Franciaországban, azon belül 

is a párizsi Mouff etard utcában, Jean 

és Philibert Gobelin kelmefestő fi vé-

rek műhelyében. Ők szövőszékeket 

vásároltak, s a kárpitjaikkal az akkori-

ban nagyon divatos olasz festmények-

kel próbáltak versenyre kelni. Jellem-

ző, hogy a franciák mindmáig annyira 

ragaszkodnak a Gobelin testvérekhez 

köthető tradícióhoz, hogy még nap-

jainkban is csak és kizárólag az egy-

kori manufaktúra leszármazottjainak 

kezéből kikerült alkotásokat tekintik 

igazi gobelineknek. A többit – nemes 

egyszerűséggel – csupán falikárpit-

nak (tapisserie-nek) titulálják.

A gobelin tehát szőtt falikárpit, 

és nem tűhímzés. Ilyenkor a minta tu-

lajdonképpen együtt szövődik magá-

val az anyaggal. 

– Azaz kárpitot szőni nehezebb, mint 

hímezni, hiszen maga a kárpit a „sem-

miből szövődik”.

Éppen ezért igen komoly szakmának 

tartom, s a mai napig is, a művelője-

ként is nagy tisztelettel tekintek rá. 

Ahol a festőművész befejezi a mun-

káját, ott kezdi a magáét a gobelinké-

szítő. Talán emiatt is igen ritka szakma 

ez, – annak idején az Iparművészeti 

Egyetemen mindössze ketten voltunk 

az évfolyamon.

Hogyan lett önből kárpitművész?

– Véletlenül. Korábban azt sem tud-

tam, hogy létezik ilyesmi a világon. 

Sőt, később sem akartam az lenni. 

Gyűlöltem! Tudja, hatéves korom óta 

szorongatok ceruzát a kezemben. 

Amit én magam körül leltem, azt 

mind-mind lerajzoltam. Miközben raj-

zoltam, úgy éreztem, boldog ember 

vagyok. Na, ez hál’ isten mindmáig 

így is maradt. Úgy voltam vele már 

kislányként is, ha ezt elveszik tőlem, 

akkor abba én belepusztulok. Talán 

tízéves lehettem, amikor egy rajzórán 

elkövettem valamit, amire a rajzta-

nárom fölfi gyelt. Az elénk tett szí-

nes gumilabdát „másolva”, én bizony 

a szabályos kerek pöttyök helyett 

ovális pöttyöket rajzoltam, mert én 

úgy láttam. Nos, talán éppen e furcsa 

pöttyök vittek „rossz irányba”: rajz-

szakkörökbe kezdtem járni, később 

művészeti szakközépiskolába jelent-

keztem, s tudatosan bandukoltam 

az Iparművészeti Egyetem felé.

Ismerem a grafi káit… 

Világéletemben grafi kusművész sze-

rettem volna lenni. Ám a grafi kus 

szakon nem volt hely, viszont szabad 

szövőszék éppen akadt. Miközben 

szőttem, nyeltem a könnyeimet, mert 

nem szerettem azt, amit csináltam, 

úgy éreztem, összevissza gubanco-

lom a fonalakat.

Ám a diplomamunkám készítése köz-

ben történt egy érdekes dolog. Rad-

nóti Miklós Erőltetett menet című 

csodálatos versének ihletésére kezd-

tem el szőni egy kevésbé csodálatos, 

ám négy négyzetméteres gobelint. 

Drága emlékű tanárom, Plesnivy Ká-

roly, látva a hónapok óta tartó szenve-

désemet, kínjaimat enyhíteni akarván, 

hívott egy szövőnőt a segítségemül. 

Színe és fonákja
Februárban két hétvégén is jobb agyféltekés rajztanfolyamot tart az Ady 

Klubban, a múlt hónapban pedig az Új Horizont Irodalmi Klub vendége volt 

a József Attila Művelődési Házban. Gödi kötődéseiről, munkáról, hivatásról, 

fényekről és színekről, kisebb-nagyobb hétköznapi csodákról ültünk le be-

szélgetni Farkas Éva textiltervező iparművésszel. Azaz latba vetettük a bal 

agyféltekénket is.

Farkas Éva gyakori vendég Gödön. Munkáiból legutóbb 2011. szeptemberében rendezett 

kiállítást a József Attila Művelődési Ház

Kelet kincse – szakrális kárpit

Fotó: Neumann Ildikó 
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Nos, jött Évike, s egyik pillanatról 

a másikra megváltoztatta az élete-

met. Ugyanis ő Franciaországban 

tanulta a gobelinkészítést, hogy ne 

mondjam: első kézből. Azaz ő tudott 

fonákoldalról szőni, míg mi az egyete-

men csak színoldalról tanultunk. 

Nos, röviden: színoldalról szőni sokkal 

könnyebb, ám technikailag szegénye-

sebb dolog. Az igazi tudás a fonák-

oldali szövés. Friss diplomás textiles-

ként én bizony megkerestem Évát, elé 

álltam és megkértem arra, hogy tanít-

son meg szőni. Tehát nyolc és fél évnyi 

tanulás után döbbentem rá arra, hogy 

úristen!, én még semmit sem tudok.

Megtanultam fonákoldalról szőni, 

s most már magam is, akár a régi fran-

cia mesterek, „tükörből” szövök.

S amikor már magaménak éreztem 

a fonákoldali technikát, meg is szeret-

tem, s azóta nem is tudnék elszakadni 

tőle.

Grafi káit és kárpitjait nézve, úgy ér-

zem, időnként nem könnyű eldönte-

nie, hogy rajztollat vagy leverő villát 

vegyen-e a kezébe.

– Nagyon jókat tudok vitatkozni ma-

gammal, hogy mire áldozzak időt, 

rajzoljak vagy szőjek-e. Sajnos a két 

szerelemhez egyetlen testet kaptam 

csupán.

Közkeletű sztereotípiánk: a képző-

művész bezárkózik a műtermébe, 

s onnan ki sem dugja az orrát, mond-

juk, a Kossuth-díjig. Ön viszont „járja 

az országot”.

– Minek is tagadnám, jómagam annak 

idején azért kezdtem el tanítani, hogy 

anyagilag stabilabb lábakon álljak. Ám 

mivel nagyon szeretem a gyerekeket, 

egyre több és több időt fordítottam 

a tanításra, s még annál is többet a te-

hetséges gyerekek útjának egyenge-

tésére. Aztán próbáltam abbahagyni, 

ám időközben kiderült a számomra, 

hogy a tanítás nekem valamiféle sors-

feladat. Különösen a jobb agyféltekés 

rajzolás tanítása. 

A módszer kidolgozója, Betty Edwards 

szerint ez nem pusztán egy rajzolási 

technika, hanem sokkal inkább egy 

újfajta látásmód. Osztja Edwards né-

zeteit?

– Teljes mértékben, sőt, bizonyos ér-

telemben tovább is lépek azon. Erős 

ambícióm ugyanis, hogy a jobb agy-

féltekés rajzolást valamiképpen öt-

vözzem a hagyományos iskolai rajz-

oktatással. A kidolgozás fázisában 

vagyok, kísérletezem a lányaimmal. 

A történet sokkal többről szól, mint 

maga a rajztanulás. Amikor először ta-

lálkoztam a módszerrel, kézzel-lábbal 

tiltakoztam: ugyan, ez is csupán vala-

mi újhullám, divathóbort, mifene. Az-

tán önvizsgálatot tartottam: oké, tilta-

kozom valami ellen, amiről fogalmam 

sincs, hogy micsoda. És akkor beleás-

tam magam Edwards munkáiba.

És hamarosan rájöttem, hogy az ő 

módszerei tökéletesen megfelelnek, 

beleillenek a világképembe. A jobb 

agyféltekés rajztanfolyamok azt bi-

zonyítják, hogy a rajzolás ugyanúgy 

megtanulható képesség, mint a ke-

rékpározás vagy az olvasás. Az ehhez 

szükséges képességeink a jobb agy-

féltekéhez kötődnek. Ám a közokta-

tásunk bal agyféltekés dominanciájú. 

A jobb agyféltekés énünket viszont 

megvalósíthatjuk, kiteljesíthetjük pél-

dául a zenében, a táncban vagy ép-

penséggel a rajzolásban. 

Sokan érdeklődnek a tanfolyamai 

iránt?

– Igen, szép számmal akadnak je-

lentkezők; s magam pedig fontosnak 

tartom, hogy ebben a mai furcsa, ro-

hanó, érdek- és pénzközpontú, bal 

agyféltekénk vezérelte világunkban 

adjunk esélyt a másik énünknek is.

Egyébiránt pedig mindig szívesen 

jövök ide Gödre, ha hívnak. A febru-

ári lesz immár a második itteni kurzu-

sunk.

Az európai kultúrkörben, ugye, az iro-

dalom a hegemón műfaj, így hajlamo-

sak vagyunk minden más művészeti 

ág kérdéseire „irodalmias” válaszo-

kat keresni. Ugyanakkor, csak feltéte-

lezem, egy japán kisgyerek a tustollal 

a kezében sokkal közelebb kerül a vi-

zuális kultúrához…

– Nézze, bármilyen impulzus ér ben-

nünket, napjában akár ezerszer, a ver-

bális bal agyféltekénk azonnal bekap-

csol és reagál. A jobb viszont csupán 

csendben fi gyel. A vizuális kultúra 

kérdésköre, a vizuális kultúra oktatása 

a közeljövőnk egyik sürgető feladata. 

Én mindössze annyit mondok: a rajz 

csupán egy eszköz, amely elvezet 

bennünket a saját szívünkhöz. 

Walter Béla

Gábriel Arkangyal – szövött falikárpit 

(selyem, fémszál) Fotó: Bea István

A Göd történetét bemutató Gödi Almanach 

eddig megjelent kötetei kedvezményes áron 

megvásárolhatóak a Városi Könyvtárban

Az 1994 és 2010 között kiadott 

15 kötet több mint 7000 oldalon 

mutatja be a település történetét 

a legtávolabbi időktől napjainkig. 

Az utolsó három év kötetei 

1000 Ft-os áron, a többi kötet 

500 Ft-ért kapható.

Legyen olvasója városunk helytörténeti kiadványának!

További információk:

Göd Városi Könyvtár

2131 Göd, Pesti út 72.

Tel.: (27)532-155

E-mail: konyvtar@god.hu

Web: konyvtar.god.hu
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– E kiállításokat jótékonyságból, alá-

zattal, boldogan vállaltam. Tettem ezt 

a városomért, a művészeinkért, a ha-

zámért és a Jóistenért, aki felvigyázva 

kíséri útjaimat. Ez idő alatt félretettem 

a magánéletemet, a festészetet, sok-

szor feladva az éjszakai pihenés örömét 

is. Büszke vagyok erre a művészcsapat-

ra, melyet istápoltam, összefogtam. 

A közös tárlatokon megmutatták ma-

gas szintű művészi tudásukat, a színek 

és a formák különleges jelentőségét, 

sugárzó erejét, vonzását, mely jó han-

gulatot és fenséges látványt nyújtott 

mindenkinek, lélekgyógyító erejükkel 

emelve városom kulturális életének 

színvonalát. Alkalmanként akár száz 

csodás alkotás is vonzotta a látogató-

kat. 

Hogyan lehetett összefogni a népes 

társaságot?

– A soron következő kiállítás szerve-

zése az előző kiállítás utolsó napján 

már is elkezdődött. Olyan hálás vagyok 

a társaimnak, hogy mindenkor jelent-

keztek a hívó szóra! Az amatőr alko-

tók a rendezvény hírére Nagymarostól 

Budapestig megmozdultak, így a gödi 

művészek munkái a regionális mezőny-

ben még szebben ragyoghattak. Kö-

szönöm nekik, hogy gyönyörű, ötletes 

alkotásaikkal, kedves odafi gyelésükkel 

elkísértek engem az életem e szaka-

szán. Ennél többet nem is kívánhatok. 

Mi módon vettek még részt a város éle-

tében a helyi amatőr művészek?

– Szinte kivétel nélkül ajánlottak fel al-

kotásaikból jótékonysági célokra. Végre 

megemlíthetem néhány társam nevét: 

Nyíri Erzsébet, Hangya Anna festmé-

nyei, Stum Beáta bőrből készült lova 

kiállításokon, tombolasorsolásokon 

leltek gazdára. De az olyan felajánlás 

is, amelyet például Vezendi Erzsébet 

tett, arról tanúskodik, milyen ember ő: 

a városi majálison egy kosár fi nom po-

gácsával jelent meg.

Az én legutóbbi, kedves emlékem 

a Kincsem Óvodához köt, ahova az őszi 

kiállításra kért fel Szabó Zsófi a óvoda-

vezető és Szabóné Újhelyi Mónika kul-

túráért felelős pedagógus. Rendkívül 

megható élmény volt a seregnyi óvo-

dással együtt lenni. A művésztársaim-

hoz intéztem is egy felhívást: aki teheti, 

hagyjon örökséget a jövő leendő mű-

vészeinek. Nekem is jó érzés, hogy a Vi-

segrádot ábrázoló festményem az óvo-

da falát díszíti.

Kik segítették a munkáját?

– Köszönet illeti a város mindenkori ve-

zetőit és munkatársaikat, a városházán 

Hamarné Kismartoni Andreát és Kádár 

Benignát. Dr. Bognár Lászlót külön ki is 

emelném, valamint Droppán Györgyi 

és Szabó Imréné igazgatókat, s mellet-

tük a József Attila Művelődési Ház ki-

tűnő csapatát, a Civil Tanácsot, a helyi 

Vöröskeresztet, a médiát, segítőimet, 

kedves családomat, és nem utolsósor-

ban városom lakóit, akiktől nagyon sok 

szeretetet és gratulációt kaptam.

Cikkünk címe: a Gödi Őszi Tárlat emlé-

kére…

– 2010 szeptemberében nyílt meg 

az utolsó általam szervezett tárlat. 

Letettem a stafétabotot, kerestem 

az utódomat, de nem találtam meg. 

Számomra ez a tíz év egy gyönyörű 

küldetést jelentett. A továbbiakban 

azonban a festészet szolgálatában és 

családom körében kívánom tölteni 

az időmet. Régóta vannak dédelgetett 

álmaim, megfestendő témáim. Mindig 

könnyű szívvel adtam: közel negyven 

képemet ajánlottam fel jótékonysá-

gi céllal különféle intézményeknek, 

szervezeteknek, kluboknak, bálszer-

vezőknek, és ha tehetem, ezt folytatni 

is fogom. Tartom magam a középkori 

Ágoston-rendi szerzetes, Kempis Ta-

más szavaihoz: 

„Sohase légy egészen dolog nélkül, ha-

nem vagy olvass, vagy írj, vagy elmélked-

jél, vagy imádkozzál, vagy a közjóért va-

lami hasznosat munkálkodjál.” 

V. Pálfai Kinga

A Gödi Őszi Tárlat emlékére
TÍZ ÉVEN ÁT MINDEN ŐSSZEL KÖZÖS TÁRLATON MUTATKOZTAK BE A GÖDI AMATŐR 

KÉPZŐMŰVÉSZEK
Gödön egy évtizeden át szervezte az őszi tárlatokat, alkalmanként a Nyárnyitó Napok (2005–2006) és a „Göd Kul-

turális Életéért” című jótékonysági kiállításokat Határiné Koczka Ilona. 

Operabarátok órája 
2012. február 25. szombat, 18 óra,

József Attila Művelődési Ház

Belcanto-est I. rész

Részletek Bellini, Rossini 

és Donizetti műveiből

Fellép az Animato Operatársulat:

Kovács Ágnes

Bándi Írisz Réka

Pető József

Kecskeméti Róbert

Gaál Csaba

Lukács István 

operaénekesek

Zongorán kísér: Salgó Tamás,

a Magyar Állami Operaház karnagya

Műsorvezető: Prof. dr. Pavlik Gábor

A részvétel díjtalan, minden 

érdeklődőt szeretettel várnak.
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Néhány évvel ezelőtt újra megjelentek a rókák a kör-

nyéken – látható módon is. Mondom ezt azért, mert 

a hangjukat – főként február táján – ezelőtt is hallani 

lehetett. A Göd környéki bozótos, ligetes-erdős részek sor-

ra beépülnek. Az állatok ezért jóval könnyebben észreve-

hetők. Mégpedig azok az állatok, amelyek el tudják viselni 

az ember közelségét, amelyek érzékszerveikkel és eszük-

kel alkalmazkodni képesek az ember által sűrűbben lakott 

vidékekhez is. Ilyen például a nyest – és a róka. E fajok 

az elmúlt évtizedek során nem engedték kiszorítani ma-

gukat a korábban elfoglalt életterükből.

Tehát – Gödön is élnek rókák, nevelkednek fel almok, és éj-

szakai életmódjuk ellenére hol itt, hol ott bukkannak fel 

napközben is. Bizonyos menekülési távolságot betartva 

megközelítik a lakóházakat, a szétszórt vagy megszerez-

hető ehető hulladék miatt. Sokféle dolgot elfogyaszta-

nak – alaptakarmányuk apróbb emlősökből, madarakból, 

egyéb elejthető gerincesekből, rovarokból, valamint gyü-

mölcsökből áll.

Félni nem kell tőlük, az ember nem szerepel az étlapjukon. 

Ám kergetni, megszorítani, megfogni sem szabad őket! 

Ha nem lát más kiutat a menekülésre, mint minden vad-

állat, a róka is támad, és komoly sérüléseket okozhat.

Pest megyében több mint 25 éve nem fordult elő veszett-

ség. Közel egy évtizede a rókákat is immunizálják e kórság 

ellen.

Ez a rettenetes betegség a rókák, a kutyák, sőt, az em-

ber számára is halálos kimenetelű. A betegséget sertés, 

ló, szamár, őz, görény és számos más állat is elkaphatja. 

A veszettséget vírus okozza, amely elsősorban a közpon-

ti idegrendszert támadja. A vírus kizárólag nyílt seben ke-

resztül képes a szervezetbe hatolni, ahol az idegpályák 

mentén jut el a központi idegrendszerbe, hogy fertőzést 

okozhasson. Tehát igen veszélyes dolog élő vagy holt ál-

latokat fogdosni puszta kézzel – különösen a gyerekek fi -

gyelmét kell erre felhívnunk.

Mivel cseppfertőzéssel, azaz levegőben, avagy szemkon-

taktus útján, pláne „telepatikus gondolatokkal” ez a be-

tegség nem terjed – amennyiben az alapvető higiénés 

szabályokat betartjuk –, fölösleges a túlzott aggodalom.

De ne feledjük: a veszett-

séggyanús állat által meg-

mart embert védőoltásban 

kell részesíteni! Így az élete 

megmenthető.

Amennyiben egy állat ve-

szettségben megbetegszik, 

néhány hét alatt elpusztul, 

de ezen rövid idő alatt bi-

zony fertőzhet. Ezért kell 

az embert mart állatot két 

héten át megfi gyelni. Ha ez 

nem lehetséges, mert pél-

dául a sérülést okozó vadál-

lat elmenekült, a veszettség 

elleni oltást mindenképpen 

be kell adni a sérültnek.

A veszettség gyanúját igen 

komolyan veszi az állat-

egészségügy: az elhullott, 

elgázolt állatok tetemeit az erdészek és a vadászok meg-

vizsgáltatják.

Alkonyat után vagy hajnaltájban magam is gyakran ta-

lálkozom rókákkal, ami nem csoda, ha az ember nyitott 

szemmel jár. Ugyanis egy róka élelemszerző körútja so-

rán egyetlen éjszaka 20–30 kilométert is megtehet. Saj-

nos az unokáimnak csupán egyszer tudtam rókát mutatni, 

mert a kicsik cserfességükkel rendre elriasztják a vadálla-

tokat… Pedig mindig nagyon készülnek arra, hogy talál-

kozhassanak egy rókicával közös sétáink során.

Mödlingerné Kovács Éva

A gödi rókákról
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Hogyan kerültek Gödre ezek a vizsgála-

tok?

– Huzella Tivadar annak idején az Eötvös 

Loránd Tudományegyetemre hagyomá-

nyozta ezt a birtokot, ám sokáig tanács-

talanok voltak, hogy miképpen épüljön 

be mindez az egyetem munkájába. Az-

tán amikor engem jelöltek a tanszék élé-

re, ajánlatot kaptunk, hogy Gödön kutat-

hatunk. Így tehát itt hoztuk létre az akkor 

újnak számító magatartásgenetikai labo-

ratóriumot, s később lett belőle etológiai 

tanszék. Nagyon szerettük Gödöt, mert 

mindössze egy jó félóra volt az út a fő-

városból. A park tele volt madarakkal, 

mindenféle állatokkal – illett is ide az eto-

lógia tanszék, hiszen mi az állatok visel-

kedésével foglalkoztunk. Sokféleképpen 

lehet etológiával foglalkozni, úgy is, hogy 

az ember Afrikában vagy Ázsiában szalad-

gál az állatok után, meg úgy is, hogy ide-

haza fi gyeli meg őket olyan körülmények 

között, amikor a kísérletek tetszés szerint 

megismételhetőek. Az állatot soha nem 

bántjuk, nem szurkáljuk, nem adunk neki 

különleges vegyszereket, csak az érdekel 

bennünket, hogy az élőhelyéhez hason-

ló környezetben miképpen viselkedik, és 

ebből próbálunk mindenféle következte-

téseket levonni.

Milyen állatokkal foglalkoztak?

– Eleinte halakkal, mert azok számára 

a legkönnyebb a természeteshez hason-

ló környezetet teremteni. Egy időben 

még halnemesítéssel is próbálkoztunk. 

Egy jó darabig az tartotta el a labora-

tóriumot, hogy a szarvasi haltenyésztő 

kutatóintézetnek kidolgoztunk egy telje-

sen új módszert, amellyel 5–6 év alatt le-

het nemesíteni egy olyan pontytörzset, 

amely nagyjából kétszer olyan gyorsan 

növekszik, mint a korábbiak. De ez amo-

lyan „ipari munkának” számított, s csak 

azért csináltuk, hogy legyen pénzünk 

a kutatásokra.

A halak után aztán elkezdtünk kutyákkal 

is foglalkozni. Az etológusok azelőtt nem 

dolgoztak kutyákkal, mert azt gondolták, 

hogy nincs természetes környezetük, hi-

szen már évezredek óta az ember közelé-

ben élnek. Igen, a kutya nagyon kedves 

állat, de hát az etológus mit kezdjen vele? 

Mi ennek éppen az ellenkezőjét gondol-

tuk: a kutya természetes környezetét ma 

már az ember jelenti, az a család, ahol él, 

ahová beilleszkedik. Az emberrel együtt 

élő kutya részt vesz a család életében, 

nem töri össze a berendezést, (többnyi-

re) nem harapja meg a vendéget, tehát 

egy csomó olyan dolgot művel, ami azt 

mutatja, hogy alkalmazkodik a környeze-

téhez. Ha valaki kecskéket, zebrákat vagy 

majmokat tartana otthon, azok mindent 

szétszednének, nem lehetne őket rend-

re szoktatni. A kutya viszont nagyon is jól 

beilleszkedik a családi környezetbe. Ben-

nünket ez kezdett el izgatni.

Ezért nekiláttunk, hogy valamiféle „ku-

tyaetológiát” teremtsünk, mert ilyen ko-

rábban nem létezett. Persze, akadt sok 

olyan könyv, ami a kutyatartással, -ne-

veléssel, -fegyelmezéssel foglalkozik, de 

korábban senki nem vizsgálta azt, hogy 

miképpen viselkedik a kutya a „termé-

szetes” környezetében, az emberi család-

ban.

Kezdetben a tudományos világ felhábo-

rodott: hogyan képzeljük mi azt, hogy 

ez etológia? Pláne hogy olyan ered-

ményekről számoltunk be, amelyeket 

eleinte nem is igen hittek el. Megfelelő 

statisztikákkal támasztottuk alá a vizs-

gálati eredményeinket, mégis kétségbe 

vonták a valóságtartalmukat: egysze-

rűen azért, mert a kísérletben részt vevő 

kutya olyasmit tett, ami egy állatra nem 

jellemző. Tíz-egynéhány évig tartott, 

amíg kiharcoltuk a kollégák elismerését. 

2009-ben jelent meg a Science című tu-

dományos folyóiratban egy cikkünk a ku-

tyák és a gyerekek viselkedésének össze-

hasonlításáról. Ebben egy négyoldalas 

riport is szerepelt arról, hogyan sikerült 

egy új ágát kialakítanunk az etológiának. 

Ma pedig már 10–15 olyan laboratórium 

van szerte a világon, ahol az általunk ki-

dolgozott módszerrel kutatják, hogyan 

viselkednek a kutyák természetes emberi 

környezetben. Ma már mindenki elhiszi, 

hogy a kutya olyan, mint egy kisgyerek, 

csak éppen nem beszél.

Immár nyugalmazott professzorként is 

nyilván fi gyelemmel kíséri annak a tudo-

Ritkán jut eszünkbe a városunkról: amellett, hogy nyugodt, szép lakó- és nyaralóhely, nemzetközi szinten is kiváló 

tudományos eredmények helyszíne. Pedig az itt működő Biológiai Állomáson (mai nevén Huzella Kert, Természet-

védelmi és Ökoturisztikai Állomás) több tudományág művelői is dolgoztak, s az etológia – az állatok viselkedésével 

foglalkozó tudomány – egy egészen új ágát alapozták meg Csányi Vilmos vezetésével.

Új tudományág születése Gödön
INTERJÚ CSÁNYI VILMOSSAL

A Biológiai Kutatóállomást Dr. Huzella Tivadar orvosprofessor, rákkutató hozta létre 1930-ban. Az épületet 6 hektáros gyönyörű arborétum 

veszi körül.
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mányterületnek a fejlődését, amelynek 

az alapjait megvetette. Mi most a leg-

fontosabb kutatás, a legfontosabb ered-

mény?

– Létezik az embernek egy olyan tulaj-

donsága, hogy képes felismerni a tanulá-

si helyzeteket. Amikor a tanító és a tanuló 

viszonya áll fenn két személy között, an-

nak mindketten tudatában vannak. Te-

hát a tanuló tudja, hogy őt most tanítják, 

a tanító meg azt akarja, hogy a gyerek 

megtanuljon tőle valamit. Ez egy kifeje-

zetten emberi tulajdonság, még a maj-

mokra sem jellemző. Természetesen ju-

talmazással és büntetéssel egy kecskét 

vagy egy zebrát is meg lehet tanítani bi-

zonyos dolgokra. De a kecske meg a zeb-

ra – minden látható jel szerint – nem 

gondolja azt, hogy őt most tanítják. Csak 

feltételes refl exek alakulnak ki benne: ha 

ezt csinálom, büntetnek, ha azt csinálom, 

jutalmaznak. Ennek megfelelően úgy 

változtat a viselkedésén, hogy növeked-

jen a jutalmazások száma, és csökkenjen 

a büntetéseké. Ez, persze, az embernél is 

működik: lehet valakit büntetéssel vagy 

jutalmazással tanulásra serkenteni. De 

ezen felül is működik valami: egyszerűen 

szeretünk tanulni, anélkül, hogy ezért kü-

lön jutalmat adnának. Önmagában egy 

normálisan nevelt gyerek nagyon szí-

vesen fi gyel az apjára, a tanárára, csak 

azért, mert meg akar tanulni tőle valamit. 

Az egy emberi tulajdonság, hogy tudom: 

még nem értek valamihez igazán, de 

gyakorlással fejlődhetek, megjavíthatom 

a teljesítményemet.

A munkatársaimnak sikerült kimutatniuk, 

hogy a kutyák tanuláshoz való viszonya 

sok szempontból hasonló az emberé-

hez: a kutya is felismeri, ha egy tanítási 

helyzetben van, és tudja azt is, hogy ha 

odafi gyel, legközelebb ügyesebb lehet. 

A farkasnál viszont nincs meg ez a ké-

pesség. A farkas egy nagyon értelmes 

vadállat, ráadásul a kutya őse, de nem 

akar az embertől tanulni, nem érdekli ez 

a dolog. A kutyát viszont nagyon érdekli 

az ember, nagyon fi gyel rá, és ezt a lelki-

állapotot, hogy most egy tanulási hely-

zetben van, és most megmutatják, mi-

képpen kell valamit csinálni, ezt hajlandó 

elfogadni.

Hogyan lehet egy ilyen dolgot mérni, ho-

gyan lehet etológiai kísérletet tervezni?

– Elmesélem az egyik alapkísérletet, ami 

ezt bizonyította. Van a pszichológusok-

nak egy régóta ismert kísérletük, amely-

nek a lényege, hogy ül a mama, ölében 

egy másfél, kétéves pici, előttük két mű-

anyag cserép meg egy labda. A kísérlet-

vezető megmutatja a babának a labdát, 

majd az egyik cserép alá teszi. Ha egy 

perc múlva megkérdezi, hogy hol van 

a labda, akkor gyerek, aki még nem be-

szél, de érti a kérdést, megmutatja, hol 

van. Ha ezt kétszer-háromszor megis-

métli, majd utána a másik cserép alá rej-

tik a labdát, és megint megkérdezi, hol 

van a labda, akkor a babák 90 százaléka 

az első helyre mutat – pedig jól láthatta, 

hogy a másik cserép alá került.

Az én Topál József nevű munkatársam, 

aki sokáig dolgozott Gödön is, azt mutat-

ta ki, hogy ez a helyzet csak akkor fi gyel-

hető meg, ha a gyerekhez beszélnek. Ha 

nem beszélünk hozzá, hanem csak úgy 

„elnézünk a világba”, és a labdát odatesz-

szük a cserép alá, majd megkérdezzük, 

hol labda, akkor mindig oda mutat, ahol 

van. Ebből az látszik, hogy az, ha a gyerek 

„rosszul” mutat, a kommunikációs hely-

zethez kötődik. Ugyanis, ha beszélnek 

hozzá a játék közben, akkor azt gondol-

ja, hogy egy tanulási szituációban van. 

Amikor először, másodszor, harmadszor 

mutatják meg neki ezt a játékot, akkor 

azt ő úgy éli meg, hogy „most a felnőtt 

tanít engem arra, hol is van ez a dolog”. 

És arra a következtetésre jut magában, 

hogy „bár most a másik helyre tette, de 

korábban mindig idetette, akkor nyilván 

ezt kell választanom”.

Nem éretlen tehát a kicsi, nem emiatt 

véti el a labda helyét, hiszen amikor nem 

kommunikálnak vele, akkor helyes dön-

tést hoz, úgy viselkedik, ahogyan logi-

kusan, racionális alapon várnánk. Nos, 

az derült ki, hogy a farkasok, akár kom-

munikálnak velük, akár nem, mindig meg 

tudják mutatni, hol van az elrejtett dolog, 

mert őket a kommunikáció igazából nem 

érdekli. A kutyák viszont ugyanúgy visel-

kednek, mint a gyerekek. Ha nem beszél-

nek hozzájuk a játék közben, akkor min-

dig azt a helyet mutatják, ahol a labda 

van, ha pedig beszélnek hozzájuk, hogy 

„ide teszem a labdát, jól fi gyelj”, akkor 

az esetek 70–80 százalékában akkor is 

a „megtanított” helyre mutatnak, ha 

a labdát a kísérletet végző személy más-

hová rejti. Ez egyértelműen azt mutatja, 

hogy ebben a kommunikációhoz kötött 

tanulási helyzetben a kutya ugyanúgy vi-

selkedik, mint a kisgyerek, míg a farkas – 

a kutya legközelebbi rokona – nem.

A tudományos munka mellett „felfedez-

ték” Gödöt is, amikor itt dolgoztak?

– Természetesen. Sétáltunk a Duna-par-

ton, voltunk a strandon, látogattuk a ven-

déglőket, és amikor a városi könyvtár hí-

vott engem előadni, szívesen mentem. 

Gyakran volt az egyetemnek nyitott dél-

utánja, amikor be lehetett jönni a parkba. 

Jó volt kapcsolatunk a gödiekkel, nagyon 

kedves embereknek találtuk őket. Sok-

kal nyugodtabbnak és a tudomány iránt 

befogadóbbnak tűntek, mint a pestiek. 

A munkatársak között is voltak gödiek, 

szívesen és eredményesen dolgoztunk 

együtt velük; nagyon jó hangulatú volt 

ez a gödi időszak...

Pásztor Balázs

Dr. Csányi Vilmos  és munkatársai az ELTE Gödre kihelyezett etológia tanszékén a kutyák 

viselkedésének kutatásával foglalkoztak 



24

Romos villaépület, völgyfalak között 

megbúvó, források táplálta, apró tó, 

partján burjánzó, titokzatos kert-

tel övezve. Mesebeli, romantikus díszlet 

helyett ez „csupán” a gödi Szakáts-kert, 

a város egyik rejtőzködő kincse. Aki ide 

betéved, nem könnyen felejti a különle-

ges atmoszférájú parkot, melynek minden 

zuga titkokat és legendákat rejt. Mint egy 

mesekönyv rajzolt tájai, vagy mint egy 

fantasy-regény képzelt világa, csak állunk 

az apró „tengerszem” partján – néhány 

méterre a hömpölygő Dunától – és vár-

juk, csak várjuk a tündérek, törpék, kobol-

dok és varázslók érkezését. Göd szélén, 

a völgybe zuhanó kerékpáros út legalján 

lassítsunk kicsit, hiszen a Kert „történeté-

be” belépve a boldog békeidők hangula-

tából, a régi Göd szépiavilágából, de a XX. 

század embert próbáló korszakaiból is 

kaphatunk némi ízelítőt.

„A gazda bekeríti házát”

A kert története az 1920-as évekig nyúlik 

vissza, mikor dr. Szakáts Nándor közgaz-

dász, nyugalmazott miniszteri tanácsos 

– több részletben – telkeket, parcellákat 

vásárolt Göd peremén. A lassan kiterebé-

lyesedő Szakáts-birtokot a régi alsógödi 

temető, Dunakeszi közigazgatási határa, 

a Duna, valamint a Kusché, a Vécsei és 

a Pázmány utcák határolták. A terület leg-

nagyobb része völgy, tehát lankás, mind-

össze a kert felső része, az úgynevezett 

„plató” – ma a Búzaszem Iskola található 

itt – volt ez alól kivétel. A villa építési ideje 

bizonytalan, a család emlékei szerint vala-

mikor 1923 és 1928 között emelték a két-

szintes, teraszos, pincével is rendelkező 

épületet. 

Az 1930-as évek derekán, a birtok fény-

korában valódi mintagazdaságként mű-

ködött a helyi lakosság ellátásában is je-

lentős szerepet betöltve. A tehenészetből 

reggel és este, lovas kocsin szállították 

házhoz a tejet, a tyúkfarmról tojást értéke-

sítettek, de tartottak nyulakat és kecské-

ket is. Termeltek továbbá búzát, rozst, va-

lamint kukoricát is. A horgásztavak közül 

csak az alsó volt meg abban az időben – 

jóval alacsonyabb vízszinttel –, a mai felső 

tó helyén konyha- és káposztáskert állt. 

Dr. Szakáts Nándor különösen büszke 

volt gyümölcsösére, ahonnan egészen 

az 1950-es évekig szállítottak Budapestre. 

Alma-, sárgabarack-, szilva-, meggy-, dió- 

és körtefák adták termésüket, emellett ke-

vés szőlő is fölfutott a lankás dombolda-

lon. A visszaemlékezések szerint a gazda 

szakértő szigorral irányította földjeit: gye-

rekei nem léphettek az almáskert füvére, 

mert úgy vélte, a letaposott aljnövényzet-

re hulló alma megnyomódik. 

A mezőgazdaság mellett ipari tevékeny-

ség is folyt a birtokon: a temető felőli ol-

dalon homokot bányásztak, a Duna-parti 

részen pedig sódert. A nyersanyagokból 

blokktéglát állítottak elő, melyet szintén 

értékesítettek.

„Birtokviszonyok”

A történelem sodrában a Szakáts család 

és a kert élete is jelentősen megváltozott. 

A földesúrként aposztrofált Szakáts dok-

tor kiköltözött, s két fi ának, Zoltánnak és 

Gézának adományozta tulajdonát. Zoltán, 

a II. világháborús veterán Pécsre került, 

Géza és a családja az államosításig élt 

Gödön. 1952 nyarán foglalták le végleg 

a birtokot – valamint a család budapesti 

lakását –, olyan egyéb ingóságokkal egye-

temben, mint a família 2000 kötetes házi 

könyvtára, illetve értékes bútorai. Ezt kö-

vetően a család gyakorlatilag földönfutó-

vá vált. Kismarosra, majd a későbbiekben 

Kisnémedire költöztek. Egyedül az alapí-

tó nem tudta elhagyni szeretett kertjét, 

dr. Szakáts Nándor nyugalmazott minisz-

teri tanácsos a gazdasági épület füstölőjé-

„Van egy kék tó a fák alatt…”
A SZAKÁTSKERT TÖRTÉNETE

Fák nyári verőfényben a mesébe illő kertben

A nagy múltú, kivételes adottságokkal rendelkező kertben talán rövid időn belül újra megélénkülhet az élet   
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ben élt, 1957-ben bekövetkezett haláláig. 

A „kert” tabutémának számított, szinte 

soha, semmilyen körülmények között nem 

beszéltek az „elveszett paradicsomról”. 

Az állami kárpótlásból – az örökös – 60 

négyzetméter parkettát, egy hűtőt és egy 

járókát tudott vásárolni. 

A terület évtizedeken keresztül – a rend-

szerváltásig – úttörőtáborként funkcio-

nált, a kert faházas „romantikája” ez idő 

tájt meredeken ívelt felfelé. Később haj-

léktalanszálló is működött itt. 2002-től 

a Gödi Horgász Egyesület kezelte a fel-

duzzasztott tavakat, amelyeket jelenleg 

a Szakátskert Kft. gondoz és tart karban. 

(Terveikről, fejlesztéseikről 2012. januári 

számunk „Csiszolatlan gyémánt” című írá-

sában olvashattak bővebben.) A kert felső 

részén – a platón – a korábban említett 

Búzaszem Iskola gondozza és növeszti 

„palántáit” és „csemetéit”.

„Vár még a munka a kertben”

A Szakáts-kert jövőjét illetően rengeteg 

a kérdőjel. Hasznosításával kapcsolat-

ban korábban számos elképzelés, felve-

tés született – kemping, vízi vidámpark, 

étterem, indiántábor –, de ezek egyike 

sem jutott túl az elmélet szintjén. Infor-

mációink szerint egy újabb projekt kere-

tein belül helyreállítanák a Szakáts-villa, 

illetve a Csónakház épületét, melyek így 

új funkciót kaphatnának a város a kö-

zösség életében. A fejlesztés során egy 

komplex, kulturális pihenőközpont jön-

ne létre, amely nemcsak a tájvédelmi, de 

a műemlékvédelmi követelményeket is 

maximálisan szem előtt tartaná a felújí-

tási munkálatok során. Egy étterem, büfé, 

park és „sétatér” koncepcióját vetíti előre 

a tervezet amely a Szakáts-kertet a gödi 

közönség mellett, a dunai, illetve a kerék-

páros turizmusban részt vevők számára 

is megnyitná. A villaépület alsó részében 

közétkeztetést is ellátó nagykonyha, a fel-

ső részen 4–6 kétágyas, zuhanyzós szoba 

kerülne kialakításra. Sétaút, kerékpártáro-

ló, játszótér, modernizált büféépület, fel-

újított és megtisztított horgásztó, illetve 

park, táncparkett és élőzenés koncertek 

– többek között ezeket ígéri a pályázati 

munka. A fenti elképzelés megvalósulása 

esetén a Szakáts-kert – hosszú évtizedek 

után – újra régi fényében tündökölhet, s 

mi, helybéliek pedig büszkén birtokba ve-

hetjük majd.

Bízzunk benne, hogy a tündérek, kobol-

dok, varázslók és törpék maradnak, s per-

sze abban is, hogy a Gödre látogatók is 

kaphatnak majd egy szeletet a kert nép-

mesei hangulatából és városunk múltjá-

ból. 

Turtóczki S. Ede

Felhasznált irodalom:
–  A Szakáts-kert és a Szakáts család történe-

te. Búzaszem Alapítvány, Göd, 2011
–  Debreceni Péter, Sódor Márton: Göd 

természeti erőforrásai. In: Gödi Almanach, 
2003.

–  Angyal Lukács: A Szakáts kert.  In: Gödi 
Almanach, 1999. 

Milyen gondolatok jegyében újult meg az üzlet?

– Hadd fogalmazzak így: az érintettség okán. Unokáimnál tapasztal-

tam, hogy  azokkal a játékokkal szeretnek játszani, amelyek aktív te-

vékenységre késztetik őket, teret adva  kreativitásuknak, fantáziájuk 

kibontakozásának. Árukészletünket, éppen ezért, nagy gonddal vá-

logattuk. Figyelembe vettük a gyermekek életkori sajátosságait, igé-

nyeit, a játékok esztétikai és pedagógiai értékeit, képességfejlesztő 

hatásait.

Miféle hiányokat szeretett volna pótolni?

– Hazánkban sok kiváló játékfeltaláló, játékkészítő él és dolgozik. 

A szakmájukat magas szinten művelő képző- és iparművészek, forma-

tervezők ötletgazdag, változatos, harmonikus színvilágú, kiemelkedő 

minőségű termékeit kínáljuk.

Célunk, hogy a gyerekek kezébe olyan játékok kerüljenek, amelyek 

„megdolgoztatják” őket, teret adnak a gyermekek ötletgazdagságá-

nak, képzeletüket kibontakoztatják, miközben esztétikai érzékük is 

csiszolódik.

Mely korosztályoknak kínálnak játékokat?

– A Pipikém játékbolt nem csupán gyermekeknek szól. Kínálatunkban 

találhatók készségfejlesztő játékok pár hónapos babáknak, a nagyob-

baknak – valamennyi életkorban – fajátékok, ügyesítő, okosító és kre-

atív játékok, de a játékos kedvű szülőknek, nagyszülőknek is remek 

időtöltést, vidám perceket kínáló játékok is sorakoznak polcainkon, 

hogy újra felfedezhessék a játék családot összekovácsoló erejét. Ösz-

szefoglalva tehát: csecsemőknek, óvodásoknak, iskolásoknak, felnőt-

teknek, 0 és 101 éves kor között, s talán még picit afölött is.

 Mi minden található a polcokon? 

–  Elsősorban a fejlesztőjátékokra helyeztük a hangsúlyt, hogy az el-

térő fejlődésű gyermekek neveléséhez hozzájáruljunk, segítve a szak-

pedagógusokat, illetve a szülőket. E játékoknak fontos a szerepük 

a korai fejlesztésben. 

Nosztalgiázni is mód nyílik: sok játék ismerős a mi gyermekkorunkból, 

csak időközben néhány évtizedre eltűntek a kereskedésekből... Eze-

ket is nagy örömmel fedezik fel a hozzánk betérők.

Pipikém játékbolt
A 2002-ben megnyílt Olajfa Művészház üzlete művészeti termékeket, szépirodalmi, művészeti, lelkiségi, valamint gyermekkönyveket, 

kegytárgyakat  forgalmazott. A 2011 novemberében bekövetkezett részleges arculatváltást M. Győrff y Anikó mutatja be. 

Pipikém játékbolt  

2131 Göd, Pesti út 42/a,

Olajfa Művészház

Nyitva tartás: H-Cs: 10–17.

Elérhetőségek: 

tel.: (06 27) 531-370, (06 70) 366-35-98;

e-mail: olajfa@olajfa.hu

A teljes renoválásra váró, kétszintes 

villaépület valamikor az 1930-évek közepén 

épült
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Mozgalmasra sikerült az esztendő vége a GSE Ka-

jak-kenu Szakosztályánál: a versenyzők évközi ered-

ményeit az edzők közötti konfl iktus árnyékolta be. 

Ennek eredményeképpen novembertől Makrai Csaba he-

lyett Kurunczi Gergely edző dolgozik a szakosztállyal. 

„A döntést a szülők egy része nem fogadta el, külön szak-

osztály létrehozásán dolgoznak, melynek bázisa az alsó-

gödi csónakháztól alig pár száz méterre található BME mé-

rőállomáson kapna új otthont. Az edzőváltás bejelentése 

kapcsán több szülő a leváltásomat követelte, és elindult 

a szervezkedés a korábbi edző megtartása érdekében. 

A vitának a december 9-ei közgyűlés vetett véget, ahol 

megerősítettek tisztségemben” – kezdte nyilatkozatát 

Barazutti László szakosztályvezető.  

 

– A gödi kajakos sikerek ellenére a szakosztályon belül 

nem voltak harmonikusak a mindennapok. A feszültség 

forrása elsősorban az edzői csapaton belüli, neveléssel 

kapcsolatos nézetkülönbségek voltak. A korábbi egyez-

tetések, harmonizálási kísérletek nem hoztak eredményt, 

s így nem maradt más megoldás, mint a személyi változ-

tatás. Az edzőváltással a szakosztály visszatért a hagyo-

mányaihoz, a türelmesebb nevelési koncepcióhoz, a „min-

denkit szívesen látunk, aki kajakozni akar” felfogáshoz. 

Természetesen a versenysport továbbra is kiemelkedő 

szerepet kap, és a jövőben is ott fogjuk látni a gödi kajako-

sokat a dobogón. 

Az edzőváltás elleni szószólók szakosztályon kívüli cso-

portot szerveztek, ahová a korábbi edző irányításával 28 

versenyző távozott. A kiválás kapcsán, együtt edző, együtt 

versenyző baráti csoportok váltak ketté. Kérdés, hogy 

az önálló csoport hogyan tudja biztosítani a versenyzők 

hosszú távú fejlődéséhez szükséges feltételeket… A GSE 

szakosztályán belül továbbra is adottak a zavartalan fel-

készülés és a biztonságos vízi edzések kellékei; továbbra 

is nyitottak vagyunk a most kivált versenyzők, illetve a ka-

jakozás iránt érdeklődők befogadására – foglalta össze 

a történteket Barazutti László.

Dr. Horváth László, a Gödi SE elnöke szerint az edzőváltás 

indokolt volt, ám az időzítésen lehet vitatkozni. 

– Több szülővel beszéltem ez ügyben, s mindegyikkel ab-

ban maradtam, hogy a szakosztályülésen még egyeztes-

sünk, addig gondolkodjanak a lehetséges megoldásokon, 

ami az eredményorientált elvárásaikat anyagilag megold-

hatóvá teszi. Egyikük sem keresett a későbbiekben, így 

a lelkiismeretünk kettős értelemben is tiszta. 

Azt, hogy a szakosztály közvetlen közelébe kívánják te-

lepíteni új sportegyletüket, fölösleges erőfi togtatásnak, 

provokatív és ugyanakkor sportszerűtlen lépésnek tar-

tom, ami a jövőre nézve – ezt jeleztem a BME-nek is – nem 

a megnyugvást szolgálja. Ezt támasztja alá, hogy egyet-

len sportoló sem keresett meg azzal, hogy távozni akarna. 

Sajnos megint azzal szembesülünk, mint korábban más 

szakosztálynál is, hogy a szülő jóakaratból eredő indula-

ta elválik a gyerek valódi szándékától. Bízom abban, hogy 

az indulat lassan elapad, s a gyerekek többsége már idén 

nyáron visszatér – mondta a sportvezető. 

– Az önálló szerveződés lehetősége természetesen min-

denki számára adott, függetlenül annak szükségességétől 

vagy indokaitól. Ebbe a város nem akar beleszólni, nem 

is tehetné. A város a lehetőségeihez mérten támogatja 

a sportot anyagiakkal, illetve a létesítmények biztosításá-

val. A város a sporttal kapcsolatos feladatait a Gödi SE út-

ján látja el. Ezt a körülményt rögzítette a testület a városi 

sportélet koncepciójáról szóló rendeletében.  Éppen ezért 

olyan sportágban, amely a városi egyesületben is űzhető, 

a városvezetés más formációkat nem tud anyagilag támo-

gatni. A szakosztályok „osztódása” az eddigi tapasztala-

tok alapján – városi szinten – többletköltségekkel, a sze-

mélyes ellentétek kiéleződésével, a létesítmények szűkös 

időkereteinek elosztásakor ütközésekkel, felesleges konf-

liktusokkal jár, ezért rossz megoldásnak tartom. A köz-

vetlen szomszédságba tervezett működés szintén nem 

szerencsés, ezért ha adódna más, távolabbi elhelyezésre 

lehetőség, inkább azt ajánlanám – tette hozzá a fentiek-

hez Markó József polgármester.

A külön szakosztály létrehozásán dolgozó szülők a témával 

kapcsolatban következő számunkban kívánnak nyilatkozni.

Vasvári Ferenc

Kajak

Edzőváltást eredményezett 

a szakosztályon belüli helyzet 
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Belépés Családostul

A kosárlabda után családi focival, majd 
túrával folytatódik a jubileumi esztendő

Az idén tízesztendős Belépés Családostul kulturális és sportmozgalom ja-

nuári állomásán a kosárlabdázásé volt a főszerep, ám a kosárostrom mellett 

asztalitenisz is szerepelt a palettán. A családi mérkőzések és a kosárdobó 

versenyek is népszerűnek bizonyultak, levezetésképpen pedig rögtönzött 

kaucsukcsatákat vívhattak a zöld asztalt is pártolók.

A „BeCsal” február 25-én reggel nyolctól a Balázsovits Sportcsarnokban 

családi teremlabdarúgó-tornával folytatódik – decemberben 38 csapat 

nevezett, így a szervezők ismét népes tornára számítanak. A programban 

gombfoci is szerepelni fog, várhatóan „ismert” résztvevőkkel. 

Március 3-án rajtol a 8 állomásos „Túrázzunk együtt” családi túramozga-

lom, amelynek kiírása a god.hu és a belepescsaladostul.mlap.hu honlapo-

kon lesz megtekinthető. 

V. F.

Teremfoci

Újra a dunakeszieké a Kék 
Duna Kupa serlege
Hetedszer rendezték a felsőgödi Kék Duna Hotel 

műfüves csarnokában a Dunakanyar egyik legní-

vósabb kispályás labdarúgótornáját, a Kék Duna 

Kispályás Labdarúgó Kupát. A Football Factor ne-

vével fémjelzett négynapos teremtornán a 24 csa-

patot öt csoportba osztották a szervezők, ahonnan 

a legjobbak a top 12-es döntőben mérkőzhettek.

„A színvonal idén is hozta az előző években ta-

pasztaltakat. Nem véletlen, hogy Dunaújvárosból 

és Salgótarjánból is állandó visszatérő vendégei 

vannak Gödnek. Igen kiélezett, sokszor egy-egy 

gólos mérkőzéseken dőltek el a továbbjutások. 

A dunakeszi Spieler FC, a megye I/B-s Csomád, 

a „téefes” hallgatókból álló Zsideg és a megye I-es 

verőcei gárda jutott be legjobb négy közé. Az elő-

döntőben a Spieler 3:1-re győzött a Zsideg ellen, 

a másik ágon 2:2-es döntetlen született a két pest 

megyei csapat rangadóján, s végül a Csomád jött 

ki győztesen a büntetőpárbajból.

A verőceiek a bronzmérkőzést is büntetőkkel veszí-

tették el, így nekik maradt a 4. hely, a bronzérem pe-

dig a Zsideg BTK nyakába került. A fi náléban az egy-

re inkább javuló formát mutató Spieler lefocizta 

a pályáról a csomádiakat, bezsebelve ezzel a Kék 

Duna Kupa serlegét immáron másodszor” – foglalta 

össze az eseményeket Wagner Bálint szervező. 

Tollaslabda

Három bronzérem a diákolimpiáról

Elérkeztek az első erőpróbához a GSE fi atal tollaslabdázói. Gödi gyere-

kek már a korábbi években is szerepeltek a diákolimpián, most azon-

ban iskolájuk mellett többen már a Gödi SE színeit is képviselték.

Pest megyében hagyományosan erős a mezőny. December 29-én Érden 16 

település több mint 100 játékosa küzdött a továbbjutást érő dobogós helye-

zésekért. A szakosztály jelenlegi tagjai közül négyen léptek pályára: Mészá-

ros Alexandra, Tolnai Henrietta, Tolnai Laura és Váradi Tamás. A sport szeszé-

lye folytán mindhárom lány egy-egy bronzéremmel térhetett haza.

„A diákolimpia különleges verseny. Egyes évfolyamokban élesebb a ver-

sengés, másokban egyértelműbbek az erőviszonyok. Minden korosztályból 

csak négy lány és négy fi ú juthat tovább, ezért nem mindegy, hogy 6–8 vagy 

20–25 játékos között kell-e helytállni. Ennek tükrében a három érem kiváló 

teljesítmény, elégedett vagyok a gyerekekkel. Mindenki a tőle várható ma-

ximumot nyújtotta, és egyaránt derekasan küzdött a megnyert és elvesztett 

meccseken is. A szakosztály letette a névjegyét a diákolimpián. A következő 

megyei döntőre pedig kétszer-háromszor ekkora csapattal készülünk! Előt-

te azonban egy még komolyabb megmérettetés következik fi ataljaink szá-

mára: február 11-én Szendehelyen – a területi döntőn – Heves és Nógrád 

megye legjobbjaival kell felvenniük a versenyt az áhított cél, az országos 

döntőbe jutás eléréséhez. A versenyre szeretettel várjuk a gödi tollaslabda-

csapat tagjait és szurkolóit” – nyilatkozta Munkácsi Kitti edző.

A Football Factor különdíjasai:
Ignácz Gergely gólkirály (Spieler FC),
Oklesinszky Zsolt legjobb mezőnyjátékos (Csomád),
Gál József legjobb kapus (Spieler FC)

Télbúcsúztató 
Schirilla Györggyel, 
a „Nemzet Rozmárjával”
2012. március 10-én 15.00 órától Alsó-

gödön, a Széchenyi csárdánál. Előtte 14.00 

órától sport- és táncbemutatók. Mindenkit 

sok szeretettel várnak a rendezők!

A Kék Duna Kupa küzdelmeit technikás 

teremlabdarúgók látványos akciói jellemzik

A Belépés Családostul eseményein  a családok együtt vagy akár egymás 

ellenében sportolhatnak
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Karate

Magyar bajnok lett a gödi 
Gál Balázs

A 
gödi Életforrás Do karatékáinak a tavaszi ver-

senyekre való felkészülése közben Karakó 

Sándor edzővel mi az elmúlt idényre tekin-

tettünk vissza. A négy danos mester – aki büszkén 

mesélt Göd új bajnokáról – természetesen a közel-

jövő terveit is szóba hozta.

– Az elmúlt hónapokban három versenyen vet-

tünk részt. Salgótarjánban egy nemzetközi viada-

lon Makka László, miután az Európa-bajnokot is 

megverte, második lett; Örsi Áron és Fodor Réka 

harmadik; férfi csapatunk (Gál, Örsi, Kékesi és Mak-

ka) szintén bronzérmes lett. A budapesti ECO Ku-

pán a junior Örsi és a IV. korcsoportos Fodor újra 

hozta bronzot érő formáját. 

A magyar bajnokságnak Paks adott otthont, ahol 

büszkeségünkre a válogatott Gál Balázs – aki több 

mint másfél évtizede hódol a sportágnak – ku-

mitéban felnőtt bajnok lett. Mögötte Makka ötö-

dikként végzett, Örsi pedig begyűjtötte negyedik 

bronzérmét is. A sikereknek köszönhetően Gál, 

Makka és Örsi meghívást kapott a magyar JKA 

karate-válogatottba, így Magyarország színeiben 

nemzetközi versenyeken is részt vehetnek. 

Év végén járt nálunk a két danos dzsúdós, a senior 

világbajnoki harmadik és Európa-bajnoki második 

Halmi János mester, aki a sportág alapjait ismertet-

te meg a haladókkal. Év elején az övvizsgákra ké-

szülünk, jómagam továbbképzésen veszek részt, 

illetve a két danos Sárkány Zoltán kyokushinkai 

karatemester hetente tart nekünk edzéseket, hogy 

más stílusok erősségeit is megtanulhassuk. 

Március első hetében érkezik Magyarországra 

Shihan Sawada hét danos mester, akinek edzé-

sein 10–15 fővel veszünk majd részt, s utána máris 

megkezdődik a tavaszi versenyszezon. A Huzella 

Iskola felkért minket, hogy az iskola farsangját fel-

ügyeljük mint „biztonsági emberek” – ezt nagyon 

szívesen elvállaltuk. Aki ennél többet is szeretne 

rólunk olvasni, látogasson el a www.nagycsavar.

hu/karate és a www.facebook.com/eletforras ol-

dalakra – fejezi be tájékoztatóját Karakó Sándor.

Vasvári Ferenc

Felhívás részvételi jelentkezésre
(sportcélú ingatlanfejlesztés)

A Gödi Sportegyesület várja az olyan vállalkozók jelentkezését, akik részt 

kívánnak és tudnak venni az Egyesület 2012 tavaszára tervezett, alábbi 

sportcélú ingatlanfejlesztéseiben, és megfelelnek a jelen felhívás köve-

telményeinek!

A FIFA-szabványnak megfelelő futsalpályák világításának kiépítési mun-

kálatai (szakmunkák, alapanyag), maximum 3,5 millió Ft értékben.

Az öltözőépület tetőtéri bővítésének, felújításának építési munkálatai 

(kőműves, gépészet, tetőfedés, alapanyag stb.), maximum 9,9 millió Ft 

értékben.

A tisztás és a pálya tereprendezése, kerítésépítés, a világítás kiépítésének 

munkálatai (földmunkák, kertészet, alapanyag stb.), maximum 5 millió Ft 

értékben.

A FINA-szabványnak megfelelő úszómedence tervezési munkálatai, a ki-

viteli terv szintjéig, a kivitelezés előkészítő munkálatai (tervezés, föld-

munkák, gépészet, medenceépítés, alapanyag stb.), maximum 10 millió 

Ft értékben.

A jelentkezők közül kívánja kiválasztani az Egyesület a későbbi ajánlat-

tevők körét.

A beruházások eddig elkészült, elvi engedélyekhez szükséges tervei 

a Polgármesteri Hivatalban tekinthetők meg.

Kizárólag magyarországi székhellyel, magyar munkaerővel és magyar il-

letőségű tulajdonosi körrel rendelkező gazdasági szereplők jelentkezé-

sét fogadjuk el! 

A későbbi ajánlattételi felhívások során fenntartjuk a jogot, hogy a be-

ruházás egyes részeibe újabb jelentkezőket, ajánlattevőket vonjunk be.

A kiválasztásnál előnyt jelent: 

-  az adott szakmai területen igazolható referencia; 

-  a gödi székhely vagy telephely, illetve gödi lakosok foglalkoztatása 

a megvalósításban; továbbá 

-  annak vállalása, hogy a munkák ellenértékét terhelő iparűzési adót Göd 

városának fi zetik meg; 

-  az Egyesület társasági adó terhére történő, a jelentkezés benyújtását 

megelőző támogatása.

 

A jelentkezőktől rövid szakmai bemutatkozást kérünk, továbbá a refe-

renciák megjelölését, adóigazolást a tartozásmentességről, illetve tarto-

zásmentességi igazolást a helyi adókról, a vállalt szakmai terület meg-

jelölést, a cím, az adószám, a cégjegyzék vagy az egyéni vállalkozói szám 

feltüntetését a képviselőjük elérhetőségével, s a fentiekre vonatkozó nyi-

latkozatokat!

A jelentkezéseket 2012. február 25-ig beérkezően kérjük beadni postán, 

a Gödi Sportegyesület (2131 Göd, Sporttelep) címére, vagy személye-

sen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, elektronikusan pedig pdf 

vagy jpeg formátumban a reszveteli@godise.hu e-mail címre. 

Az értékelés eredményéről 2012. március 5-ig küldünk értesítést a jelent-

kezésben megadott elérhetőségre, és közzétesszük a www.godise.hu 

honlapon.

dr. Horváth László elnök

Gödi SE

Az Életforrás Do karateedzései telt házasak a Huzella 

Iskola tornatermében
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Januárban elnökségi ülést tartott 

a Gödi SE. A társaságiadó-kedvezmé-

nyeket is napirendre tűző megbeszé-

lésen Markó József polgármester is meg-

jelent. 

Mint ismeretes, a társasági adót (TAO) il-

letően a vállalkozók rendelkezhetnek ar-

ról, hogy annak 70 százalékát sporttámo-

gatásra fordítják. A gödi városvezetéssel 

egyeztetve – a városi szempontok fi gye-

lembevétele mellett – a GSE labdarúgó-, 

vízilabda-, kézilabda- és kosárlabda-szak-

osztálya is sikerrel pályázott. A vállalkozá-

sok és az elképzelések egymásra találtak, 

a gödi TAO-pénzek összege már most 

meghaladja a 32 millió forintot. 

– Évadonkénti ütemezésben pályázhat-

tunk. Egyelőre a 2011–12-es idényre fo-

gadták el fejlesztési terveinket, ami 2012. 

június 30-ig tartó megvalósítást enged. 

A beruházások ezen szakasza a strand 

területén egy 33 méteres medence épí-

tésének első ütemét, az alsógödi sport-

telepen az edzőpálya – a jövőbeni mű-

füves és lábteniszpálya – világításának 

kiépítését, az öltözőépület bővítésének 

első ütemét, a tisztás és a sportpálya 

együttes rendezését, esetleges bekeríté-

sének és világításának megoldását, a fel-

sőgödi pálya rendezését, a centerpálya 

öntözőrendszerének kiépítését, valamint 

a csónakháznál található edzőtermünk 

tetőtér-bővítésének első ütemét jelenti. 

A beruházásokhoz 30% önerő szüksé-

ges, amit – elképzelésem szerint – rész-

ben önkormányzati, részben magántőke 

igénybevételével, illetve saját gazdálko-

dásunkból e célra fordított eszközökkel 

oldunk meg. A medencére eddig 7 mil-

liót, a világításra, az öltözőre, a tisztás 

rendezésre és az öntözőrendszerre 13,5 

milliót gyűjtöttünk össze. 

A labdarúgó-szakosztály 16,2 millió fo-

rintot, a kézilabda 5, a vízilabda 9,7 mil-

lió, a kosárlabda 700 ezer forintot kapott 

eddig. További 11 milliós bevételt kell 

teljesítenünk június elejéig, de ennek 

akár már áprilisban is lehet realitása. El-

bírálás alatt van három kérelmünk a szö-

vetségeknél, ami további 15 millió forint 

begyűjtésének lehetőségét nyitja meg. 

Az összeget ingatlanfejlesztésre és mű-

ködtetésre, utánpótlás-nevelésre kell 

fordítani, ami teljességgel egybeesik 

a hitvallásunkkal. A 2012 és 2014 közötti 

időszakot illetően a medence, az öltöző 

és az edzőterem befejezése, a Rákóczi 

úti sportcsarnok, két műfüves pálya és 

három lábteniszpálya építése, valamint 

a centerpálya világítása szerepel a pá-

lyázatainkban. Ez közel 270 millió forint 

ingatlanfejlesztés, aminek közösségi és 

gazdasági hasznai felbecsülhetetlenek. 

Munkahelyeket teremthet vagy tarthat 

meg, önkormányzati terhet csökkenthet, 

adóbevételt eredményezhet, javítja a vá-

sárlóerőt a városban, és olyan infrastruk-

túrát teremt, amely növelheti a város ér-

tékét, élhetőségének minőségét, de akár 

bevételi forrásait is. Előnyben részesítjük 

a helyi vállalkozókat, illetve a helyi mun-

kaerő igénybevételét, mind a szakmun-

kák, mind az anyagbeszerzés terén. Ám 

természetesen azokra is számítunk, akik 

adójukkal segítettek, segítenek ebben 

a fejlődésben. Remélem, a közeljövőben 

ebben a gödiek is élen járnak. 

Ugyanis a helyi közös érdekek és köte-

lezettségek felismerését illetően akad 

elkeserítő tapasztalatom, és örömteli 

élményem is. Ismerek jó nevű alsógödi 

patikát, amely városunkban profi tál, ám 

a decemberben befi zetendő adófeltöl-

téséből való juttatást többször is ado-

mánykérésnek minősítve utasított el. Míg 

ismerek olyan kisvállalkozót, aki májusig 

nélkülözi a 60 ezer forintját, mégis adni 

akart e nemes célra. S olyan szülőt is is-

merek, aki ugyan az adott sportágakban 

nem érintett, de azonnal jött segíteni. 

És akad olyan nagyvállalkozó is, aki vagy 

átérezte a fejlődésben vállalható szere-

pe fontosságát, vagy a városban végzett 

munkáiból származó bevételei terhére 

magától értetődő erkölcsi kötelességé-

nek tartotta, hogy erre fordítsa társasági 

adójának 70 százalékát. 

Tovább kell építenünk a lehetőségeinket, 

s még több emberhez eljuttatni a hírt, 

felébreszteni bennük a kötelességtu-

datot és a kitűzött céljaink fontosságát. 

Sokan sok esetben örömmel értesülnek 

a lehetőségről, de ennyiben is marad-

nak. Saját szakosztályaink vezetőinek 

is csupán az első milliók bemutatása 

után tudtam lendületet, késztetést adni 

a gyűjtésre, megkeresésekre, de ugyan-

így jártam a polgármesteri hivatalban is. 

A polgármester úr, a jegyző úr és a beru-

házási részleg a pályázat előkészítésben 

örömmel és sokat segített, izgalommal 

fogadták a hírt, de ha csöndben voltam, 

bizony egy kicsit megfeledkeztek erről. 

Szerencsére a kezdeti eredmények és 

sűrű „zaklatásaim” eredményre vezet-

tek,  nagyon komoly segítséget kaptam 

az általuk ajánlott cégektől. Ugyanakkor 

egyetlen önkormányzati képviselő vagy 

bizottsági tag sem keresett meg a kap-

csolatfelvétel céljából. 

Mindezek azt mutatják, hogy még több 

időt kell szentelnünk erre, még telje-

sebb tájékoztatást kell nyújtanunk, sok 

eredményes megállapodást kell felmu-

tatnunk, még több részletre kell odafi -

gyelnünk ahhoz, hogy cselekvésre kész-

tessük a céljainkkal egyetértőket! Ennek 

a megszólalásomnak is ez a célja, s ezú-

ton is köszönöm a lehetőséget a Gödi 

Körképnek. 

A következő idény lehetőségeit április-

ban bírálják el. Bizonyos fejlesztésekhez 

– például az új medence földmunkáihoz 

– éppen ezért csak áprilisban kezdünk 

hozzá, az eredmények ismeretében. Ám 

az mindenképpen kedvező előjel, hogy 

az első ütemeket jóváhagyták. Végeze-

tül még egyszer köszönet mindazoknak, 

akik kapcsolataikkal, munkájukkal, tár-

sasági adójukkal segítettek – továbbra 

is erre buzdítom és kérem őket! Jelen-

tősebb támogatóink: a Dunamenti cég-

csoport, az Ulyssys Kft., a Semper Idem 

Kft., a Szemper Plusz Kft., a Fülöp Kft., 

az Union Telecom Kft. és a Fétis cég-

csoport. A teljes lista megtekinthető 

a godise.hu weboldalon” – foglalta össze 

a pillanatnyi helyzetet dr. Horváth László, 

a GSE elnöke.

Vasvári Ferenc

sport

TAO-támogatás
KÉT ÉVEN BELÜL SZÁZMILLIÓS KÖZÖSSÉGI INGATLANFEJLESZTÉSRE NYÍLHAT LEHETŐSÉG!
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 A József Attila
 Művelődési Ház
 aktuális programjai

Az Ady Klub aktuális programjai

A Göd Városi Könyvtár 
programjai
Katica Gyermekkönyvtár
Könyvtári Bütyköldék
2012. február 24. péntek 13 és 17 óra között fi ligránokat 
(függődíszeket) készítünk.
Cím: 2131 Göd, Pesti út 72.
Bővebb információ: 27/532-155

Ady Fiókkönyvtár
2012. március 2. péntek 13 és 17 óra között sókerámiát 
készítünk, tavaszi motívumokkal.
Cím: 2132 Göd, Kálmán u. 13.
Bővebb információ: 27/345-101

Bütyköldéink diafi lmvetítéssel zárulnak.
Felhívjuk kedves felsőgödi olvasóink fi gyelmét, hogy március 
2-án a Bütykölde ideje alatt a kölcsönzés szünetel!
Megértésüket köszönjük!

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

Február

6. 
hétfő

13.00–15.00
Kertbarátok összejövetele

10. 
péntek

13.00–17.00
Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele
17.30 
Lőrincz Judit keramikus, 
restaurátor, amatőr festő 
„Semmiből valami” című 
kiállításának megnyitója

11. 
szombat

10.00–13.00
Önismereti csoport indul 
Domján Mónika vezetésével
Időpontok: február 11., 25., 
március 10., 24., Érdeklődni és 
jelentkezni lehet:
E-mail: domjanmoni@gmail.com
Telefon: +36-20/245-5343

13. 
hétfő

13.00–15.00
Mozgáskorlátozottakat Pártolok 
Klubjának összejövetele

16. 
csütörtök

17.00
ELEINK – őstörténeti 
előadássorozat: dr. Kubassek 
János geográfus, a Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgatója: 
Kőrösi Csoma Sándor nyomában, 
„Erdélytől a Himalájáig” címmel 
tart vetítettképes előadást. 
A belépés díjtalan!

17. 
péntek

17.30
Az Új Horizont Irodalmi Klub 
vendége Bazsóné Zoller Ágnes 
oboaművész, aki „A zenetörténet 
korszakai az oboa tükrében” 
címmel tart előadást.
18.00
Lakossági tájékoztatató: 
Pályázati lehetőségek a megújuló 
energiaforrások alkalmazásához. 

Február

4–5. 

11–12.

10.00–18.00
Jobb agyféltekés rajztanfolyam
Vezeti: Farkas Éva iparművész

16. 
csütörtök

13.00–16.00
Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

18. 
szombat

14.30–15.30
 Cukorbetegek klubja
17.00
Retro Ady Klub –„Justice for 
Hungary” 1930–32.
A világhírű magyar óceánrepülés 
története egykori bélyegeken és 
fi lmhíradóban.

24. 
péntek

16.00–20.00
A Nóta Klub összejövetele

25. 
szombat

18.00
Operabarátok órája: 
Belcanto-est
A részvétel díjtalan.

26. 
vasárnap

10.00–12.00 
Családi Kézműves Játszóház: 
Süthető gyurmából ékszereket 
készítünk. Belépő: 400,-Ft/
gyermek

29. 
szerda

13.00–15.00 
A Vöröskeresztes Klub 
összejövetele

Március

1. 
csütörtök

17.00–18.30
Domján Mónika önismereti 
előadása: A párkapcsolat mint 
a felnőtté válás és adottságaink 
kiteljesítésének színtere
Az előadás részvételi díja: 
1000 Ft/alkalom.

2. 
péntek

10.00–12.00
Babahordozók Klubja

7. 
szerda

14.00–18.00
Véradás

9. 
péntek

18.00
Gödi Felvidékiek Köre
Vendég: Balczó András 
háromszoros olimpiai és tízszeres 
világbajnok öttusázó

10. 
szombat

9.00
Babaruha börze

18. 
szombat

Kb. 18.00
Cserkészek Felsőgödön. 
Vendégünk Veszelik János 
és Kökény József (Jankai László)
Utána: Szolid farsangi klubest, 
nem csupán klubtagoknak
Infó: 06 30/370-2491,
gabor.galle@gmail.com

25. 
szombat

19.00
RockFolk Blues Band klubest 
A klubestről, kérjük, 
érdeklődjenek a JAMH honlapján.

26. 
vasárnap

9.00
Sakkverseny

Március

6. 
kedd

13.00–17.00
Véradás

ELEINK
Őstörténeti és honfoglalás kori 

ismeretterjesztő előadássorozat
Dr. Kubassek János

geográfus, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója

Kőrösi Csoma Sándor
nyomában „Erdélytől a Himalájáig”

címmel tart előadást

2012. február 16-án
csütörtökön 17.00 órától

 
Helye: József Attila Mûvelődési Ház

(2131 Göd, Pesti út 72., tel.: 27/532-160)
www.godimuvhaz.hu • info@godimuvhaz.hu

A belépés díjtalan.

Meghívó
A Gödi Felvidékiek Köre szeretettel meghívja Önt 
és kedves barátait 

2012. március 9-én (pénteken)
18.00 órára
a József Attila Művelődési Ház előadótermében 
(2131. Göd, Pesti út 72.) tartandó rendezvényére.

Közelgő nemzeti ünnepünk méltó
megünnepléseként 

Balczó András
háromszoros olimpiai és tízszeres világbajnok 
öttusázó lesz a vendégünk, aki sok dicsőséget 
szerzett hazánknak sporteredményeivel.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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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: 3 fm-ig 70 Ft/fm, Zsindely
Svéd, német lambéria akciók, 1350 Ft/m² ártól 

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

Barna szén akció, 1950 Ft/q a készlet erejéig.

2131 Göd, Pesti út 116. Tel.: 06 27 345 098

Dr. Straub Ákos ortopéd-, traumatológus,
általános sebész főorvos és sportorvos

– Mozgásszervi betegségek kezelése
– Gyógyászati segédeszközök, gyógycipő felírás
– Szemölcsök, anyajegyek és egyéb bőrhibák
   hegmentes eltávolítása
– Visszér és benőtt köröm hatékony kezelése
– Sportorvosi ellátás
– Santerra® pulzáló mágnesterápia

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

2132 Göd, Jósika u. 29. • Bejelentkezés: 06-20-493-1593, 27-331-818
www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN

Február 13 és 17 között  egy hét =  

-50% a Judit Optikában!-50%

Február 13 és 17 között  egy hét =

a Judit Optikában!aaa-50%

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

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

vagy bármely Egészségpénztáras kártyával!

Tavaszra 

szeretném a 

készletemet 

felfrissíteni, 

ezért az üzletben 

található 

összes összes 

optikai keretből optikai keretből 

és napszemüvegből és napszemüvegből 

egy héten keresztül egy héten keresztül 

50%-os engedménnyel 50%-os engedménnyel 

vásárolhat!vásárolhat!

Az akció pontos 

részleteiről 

érdeklődjön 

az üzletben!

Vállaljuk családi és társasházak, középületek,

ipari épületek:

 - ENERGETIKAI TANÚSÍTÁSÁT

 - STATIKAI TERVEINEK ELKÉSZÍTÉSÉT

 - STATIKAI SZAKVÉLEMÉNYEZÉSÉT

Elérhetőség:

 2131 Göd, József Attila u. 6.

 +36-20-545 63 59, LGATERV@gmail.com

  www.LGATERV.huwww.enzotrans.hu
enzotrans@t-online.hu

Gödieknek KEDVEZMÉNY!
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Angi Virágüzlet és Ajándékbolt

2132 Felsőgöd, Deák Ferenc u. 54.
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 9–17 óráig, vasárnap 9–13 óráig

Telefon: (06 27) 330-123, (06 20) 322-0803

Kínálatunk:

• ajándéktárgyak,
• alkalmi csokrok,
• cserepes virágok, szobanövények
A tavasz hírnökei:

• primula, jácint, tulipán, árvácska
Kegyeleti koszorúk és sírcsokrok készítését, 
kiszállítását rövid határidővel vállaljuk. 
Továbbra is szeretettel várjuk új és régi vásárlóinkat.

Fogyni vágyó hölgyeknek, ülőmunkát végzőknek,
idősebb korosztálynak, sportolóknak!
A mozgáshiányos életmód egészségügyi kockázatainak csökkentésére:

OTO FLABéLOS (FL-3000) mozgásterápiás készülék és az

OTO BIG FOOT (BF-100) talpmasszázs gép 

Gödön a Kincsem Parkban!
• a FLABéLOS professzionális teljestest-vibrációs alakformáló készülék

• a jövő leghatékonyabb és legkíméletesebb edzési módszere

• mozgassa át az egész testét erőlködés nélkül, rövid idő alatt

•  a FLABéLOS 10 perces használata 40–50 percnyi edzőtermi munkának 

felel meg

Első alkalommal INGYEN kipróbálható!

ALAKFORMÁLÁS HATÉKONYAN!

Cím: 2131 Göd, Pesti út 93/A • Kincsem Park

Bejelentkezés szükséges: 06-70/701-6736

Tojótyúkok eladók 
2012. február 29-étől 

400 Ft/db
2131 Göd-Újtelep, Fóti út 6.

Tel.: (06 30) 442-1323

Áraink:
Kandúr kasztráció: 4500 Ft
Nőstény ivartalanítás: 8500 Ft

Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 9–11, 16–20, Szombat: 9–12

Bejelentkezés:
 dr. Megyery Csaba állatorvos
(06 20) 935-1790; (06 20) 552-4387
info@godiallatorvos.hu • www.godiallatorvos.hu

MACSKA IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ!
A PetSzerviz Kisállat-rendelő
(2131 Göd, Templom utca 2/a)
macska ivartalanítási akciót hirdet 
február hónapban!

www.prohaszkazoltan.uw.hu
06/70-318-5881

Ma s s z á z s
• sport

• relax

• frissítő

• rehabilitáció
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Metszés,Metszés,
füvesítés,füvesítés,
öntöző-telepítés…öntöző-telepítés…    

Bízza szakemberre!Bízza szakemberre!

Tel.: (06 27) 332-697Tel.: (06 27) 332-697
 (06 20) 318-7139 (06 20) 318-7139
E-mail: hornos@invitel.huE-mail: hornos@invitel.hu

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

Latorczai István
Tel.: 06-20-321-4801

Automata öntözőrendszerek forgalmazása, 
telepítése. Kertépítés, kertfenntartás.

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

Berend 
Kertépítő Vállalkozás

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 
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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

 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

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

Képzett nővér

nagy szakmai

tapasztalattal,

engedélyekkel,

házi betegápolást
vállal.

Telefon:

06 20 56 25 066

Automata mosógépek Automata mosógépek 
szervizelése garanciával, szervizelése garanciával, 

márkától függetlenül.márkától függetlenül.
Vízszerelés, bojlerek javítása.

(06-20) 9466-567(06-20) 9466-567
(06-70) 589-0015(06-70) 589-0015

Apróhirdetések
•  „Üzlet, iroda” kiadó: 2131 Göd, Pesti út 

47. (Gödi udvar), 25 m2-es, földszinti. 
Ár: 35 000 Ft/hó. 
Érdeklődni lehet a
(06-30) 951-6004-es telefonon. 

•  Fakivágás! Veszélyes fák kivágása 
alpintechnikával is, kosaras daruval. 
Az elszállítás megoldható. 
Tel.: (06-30) 463-4070, 
(06-27) 337-353.

•  A fodrász házhoz is megy: hajvágás, 
pedikűr. Hívja Ildikót! 
Tel.: (06-70) 269-8446.

•  TOLLÁGYNEMŰ tisztítása, készítése, 
felújítása. Felvevőhely FELSŐGÖDÖN! 
Elérhetőségek:
Tel.: (06-70) 521-0717,
www.tolltex.hu.

TÜZIFA
Cser, tölgy, bükk, akác tüzifa hasítva, 

leszállítva eladó! 
Német brikett és kazánszenek 

is rendelhetők.

Telefon:
06 20 496 1264



Használati melegvíz, fûtésrásegítés Német ország 
piacvezetô napkollektoraival 50%-os, akár 800.000 Ft 
állami támogatással! 

Tudjon meg többet a pályázatról a gödi Mûvelôdési 
Házban 2012. február 17-én (péntek) 18 órakor 
tartandó lakossági fórumon! 

Forduljon a szakértôhöz! 
Részletekért hívja ügyfélszolgálatunkat a 
(27) 548 440-es telefonszámon!

Csökkentse költségeit 

napkollektorral!

www.wagnersolar.hu

Wagner Solar Hungária Kft.
2120 Dunakeszi, Fóti út 92.

Pályázat határideje: 2012. március 31.




