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Testületi ülés márciusban
Munkaterv szerinti ülés – 2012. március 28.

A Képviselő-testület döntése alapján önkormányzati ciklusonként csak egy 

helyi kitüntető címet adományoz a város mindenkori önkormányzata. Ez 

a gyakorlatban azt jelenti, hogy négyévente lehet egy-egy új díszpolgára 

Gödnek, és újdonság, hogy a cím visszavonható.

Több módosítás is történt a helyi szociális rendeletben, külön cikkünkben 

a lakásfenntartási és a temetési támogatásról, az adósságkezelés lehetősé-

geiről és az Alapszolgáltatási Központ díjainak változásairól olvashatnak.

A város a vagyongazdálkodási rendeletében külön szabályozza azokat 

az eseteket, amikor méltányossági alapon hátralék/tartozás elengedéséről 

dönthet (képviselő-testületi határozattal).

Két városi intézményben is lejár a vezető megbízatása. A Városi Pedagógiai 

Szakszolgálat és a Kincsem Óvoda vezetői pozíciójára kiírták az öt esztendő-

re szóló megbízatások pályázatait.

A nyári időszakban szombatonként is elérhető lesz a közterület-felügyelet. 

Az új munkarendről külön cikkben számolunk be.

Több pályázaton is indul a város. Mint az már a korábbi lapszámokból is is-

merhető, óvodai férőhelybővítés céljából a Fácán Óvoda melletti telken egy 

100 férőhelyes épületet terveztet a város. A maximális pályázható összeg 

200 millió forint. A márciusi ülésén meghozott döntésével a testület biztosí-

totta az önrészt, 15 917 000 forintot. 

Pályázati lehetőség nyílt a Balázsovits Sportcsarnok fűtés- és szellőztetési 

rendszerének kiépítésére. A pályázat 80 százalékos támogatottságú, a ma-

ximális elérhető összeg 20 millió forint. Nyertes pályázat esetén a megvaló-

sulási költség meghatározott részét közfoglalkoztatásban részt vevők alkal-

mazására kell fordítani. 

A harmadik pályázati lehetőség a közbiztonság növelésére fordítható. Vá-

rosunkban ez egy térfi gyelő kamerarendszer kiépítésének első ütemét je-

lenthetné, mintegy 10 millió forintra pályázva. A három pályázat önrésze 

meghaladja a város 2012. évi költségvetésében az erre a célra elkülönített 

összeget. Amennyiben mindhárom nyer, a megvalósításhoz a hiányzó ön-

rész a Fiducia-kötvény terhére biztosítható.

Az Új utcai csapadékvíz-elvezetés megoldására elképzelhető, hogy csak hi-

telből lenne keret. A hitelfelvételhez szükséges engedélyek beszerzésének 

elindításáról döntött a testület, bár az előterjesztő, Markó József polgármes-

ter szerint meglehet, hogy a város saját bevételeiből is fi nanszírozni tudja 

majd a beruházást. A határozat elfogadására azért volt mégis szükség, mert 

a Stabilitási törvény értelmében az önkormányzatok csak a Kormányhivatal és 

a Magyar Államkincstár előzetes engedélyével vehetnek fel hitelt.

Május elsejétől változnak a belépőjegyek árai a gödi termálvizű strandon. 

Az árakban a változás nem jelentős, viszont olyan új Göd Kártya kiadását 

tervezi a város, amely biztonságosabban azonosítható, és a kedvezmény 

mértékét is felülbírálják. Az új díjszabás külön táblázatban olvasható.

A helyi szociális ellátásokról 
szóló rendelet módosításai
Három területen módosította a Képviselő-testület 

a március 28-ai ülésén elfogadott határozati javasla-

tokkal a helyi szociális ellátásokról szóló rendeletét.

Lakásfenntartási 
támogatás
A szociális törvény 

már nem ad lehető-

séget az önkormány-

zatoknak a központi 

lakásfenntartási tá-

mogatás körét helyi 

rendelettel kiegészí-

teni. Mivel azonban 

az igény a lakosság 

részéről megvan, 

azok, akik a központi 

támogatásból része-

sülnek, 10 000 Ft erejéig, akik pedig kiszorulnak 

a lakástámogatási rendszerből, 20 000 Ft erejéig 

évente egy alkalommal kérhetnek fűtési támoga-

tást. A feltételek között szerepel jövedelmi korlát 

is: a családban az egy főre jutó jövedelem nem ha-

ladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-

kisebb összegének 150 százalékát; az egyedül élő, 

öregségi nyugdíjjal rendelkező jövedelme pedig 

annak 200 százalékát. A támogatási kérvényt min-

dig folyó év október 31-ig kell benyújtani. Indokolt 

esetben természetben is adható a támogatás.

Adósságkezelés
A szociális törvény 2012-ben már lehetőséget ad 

a jövedelmi helyzet vizsgálata mellett a vagyoni 

helyzet vizsgálatára. A tapasztalatok szerint töb-

ben visszaéltek az állami forrásból, helyi közvetí-

téssel megvalósuló segítségnyújtással. Fontos vál-

tozás, hogy a zömében közüzemi szolgáltatóknál 

felhalmozódott tartozások kezelésére segítséget 

csak a 120 négyzetmétert meg nem haladó mére-

tű ingatlanok tulajdonosai kérhetnek.

Temetési segély
Az összeg 25 000 Ft-ra emelkedett, tekintettel 

a magas árakra és arra, hogy évekig nem változott 

a segély összege.

A térítési díjak változása 
az Alapszolgáltatási Központban
Április 1-jétől az Idősek Klubja ellátási díja 500, 

az intézményi étkezés díja 700, az egyéni szállítás 

díja 300 forintra emelkedett naponta. 

A házi gondozás óradíja 450 Ft lett; a szociális ét-

keztetés naponta 500 forintba kerül, kiszállítással 

pedig 600 Ft-ba. 

A 24 órás nonstop jelzőkészülékes rendszer hasz-

nálata napi 100 forintba (azaz havonta átlagosan 

3000 Ft-ba) kerül.

Lenkei György, a Szociális 

Bizottság elnöke 

ismertette a változásokat
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Termálvíz fűti a strand 
öltözőjét
Göd Város Önkormányzata régi feladatát oldotta 

meg azzal, hogy a Termálvizű Strand öltözőjének 

fűtését átállította gázról termálvízre. 

A beruházás nettó költsége 9,175 millió Ft volt, 

amely várhatóan három év alatt térül majd meg. 

A költségek már a nyáron is jelentősen csökken-

nek majd. Eddig a főszezonban 900 köbméter gáz 

fogyott az öltözők használati meleg vizének (zu-

hanyzók) biztosítására.

A Fogarasi Antal tervei alapján készült műszaki 

megoldással a termálkútból kitermelt 52 °C-os víz 

nyomásfokozó szivattyú segítségével, hőszigetelt 

vezetéken jut el a kazánházban elhelyezett hőcse-

rélőkbe. Az egyik hőcserélő a használati meleg víz 

megfelelő hőmérsékletét biztosítja, a másik az öl-

tözőépület fűtéséhez szükséges hőmennyiséget 

állítja elő.

A fűtés hőleadói a mennyezeten elhelyezett, ala-

csony hőmérsékletű, sugárzó panelek. A meglé-

vő radiátoros rendszert is ugyanez a meleg víz 

táplálja. 

Ezzel a műszaki megoldással a gázfelhasználás tel-

jes egészében feleslegessé vált, így a próbaüzem 

kezdete óta (2012. március 1.) a gázcsap zárva van. 

Mindkét rendszer teljesen automatikusan műkö-

dik, felügyeletet nem igényel. 

További előny, hogy a visszatérő lehűlt víz a me-

dencéket tápláló tározóba kerül, ezért a termál-

kútból többlet vízkivétel nem szükséges. Ezzel 

a megoldással csökkenthető a hűtővíznek hasz-

nált vezetékes víz mennyisége is, s ez további 

költségmegtakarítást eredményez a strand üze-

meltetésében.

– Jelentőségteljes lépés ez a város életében, hi-

szen ez az első olyan önkormányzati beruházás, 

ahol megújuló energia felhasználásával fosszilis 

energiát váltottunk ki. Ezzel energiát takarítunk 

meg, és a strand üzemeltetése során a környezet-

védelem is megvalósul – nyilatkozta Markó József, 

Göd polgármestere a márciusi átadáskor.

Változik a Közterület-felügyelet 
munkarendje
Nyári (április 1. – október 31.) és téli (november 1. – március 31.) munka-

rendre áll át a gödi közterület-felügyelet annak érdekében, hogy a lakosság 

hétköznapokon tovább, sőt, szombaton is elérhesse a munkatársakat prob-

lémáival, észrevételeivel. A változás értelmében három fő – forgó rendszer-

ben – három műszakot lát el, átfedésben. Az elképzelés szerint a legintenzí-

vebb napszakokban ketten lesznek 

egyszerre szolgálatban, és a kora 

reggeli, illetve a kora esti órákban is 

elérhető lesz az felügyelet. 

Nyáron tehát hétfőtől péntekig 8-tól 

20 óráig, szombatonként pedig 10-

től 20 óráig lesz elérhető az éppen 

szolgálatban lévő kolléga. A téli 

munkarendben  hétfőtől péntekig, 

7:30-tól 18 óráig lesznek szolgálat-

ban a Közterület-felügyelet beosz-

tott munkatársai.

A Közterület-felügyelet szolgálati 

időben a (06 20) 476-1138-as te-

lefonszámon érhető el. Szolgálati 

időszakon kívül – az esemény sú-

lyosságától függően   – a következő 

szolgálat kezdetén, vagy azonnal 

a rendőrség, illetve a tűzoltóság 

központi számán tehetnek bejelen-

tést a lakosok.

Változások a Termálvizű Strand 
belépőjegyáraiban
A költségek és az áfa emelkedése miatt szükséges lépés a strand belépőjegy 

árait megemelni. A Göd Kártya tulajdonosokra vonatkozó kedvezményeket 

felülvizsgálja a városvezetés, mint ahogy a kártyák azonosíthatóságát is. 

A kedvezményes árakat a későbbiekben határozzák meg. 

A nyári időszakban szombati napokon 

is eléretőek lesznek a munkatársak 

A város első, megújuló energiaforrást alkalmazó 

beruházását adták át 

Árak a 97/2010. Ök. 
határozata szerint 

(áfa 27 %)

Új árak a 2012. március 28-ai 
Képviselő-testületi ülésen elfogadott 

előterjesztés szerint  (áfa 27 %)
Egész napos belépők
felnőtt belépő 1000 Ft/fő 1100 Ft/fő
gyermek/nyugdíjas belépő 600 Ft/fő 650 Ft/fő
Belépő a 17 óra utáni, illetve a reggel 6 és 8 óra közötti időszakra
felnőtt belépő 550 Ft/fő 600 Ft/fő
gyermek/nyugdíjas belépő 350 Ft/fő 450 Ft/fő
Bérletek 10 alkalomra
 felnőtt bérlet 7000 Ft/fő 8000 Ft/fő
gyermek/nyugdíjas bérlet 4500 Ft/fő 5500 Ft/fő
Bérlet 10 alkalomra a 17 óra utáni, illetve a reggel 6 és 8 óra közötti időszakra
felnőtt bérlet 4000 Ft/fő 5000 Ft/fő
gyermek/nyugdíjas bérlet 2500 Ft/fő 3500 Ft/fő
Szauna (a megfelelő belépőjegy megfi zetése mellett legfeljebb 6 fő használhatja egy-
idejűleg)

1750 Ft/óra 2500 Ft/óra

Jelentős változás lép életbe a város zöldhulladék-kezelésében. A tevékeny-

ség kikerült a városi szolgáltatások köréből, április elsejétől vállalkozó foglal-

kozik a lerakással és az ártalmatlanítással. A témával külön írásunkban rész-

letesen foglalkozunk.
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Gödön elhunytak

Laskai Jánosné sz.: Lévai Ilona 74 éves
Surák Pál 79 éves
Tóth Béláné sz.: Scholl Éva 82 éves
Altsach István Lászlóné sz.: Fias Katalin 55 éves
Gál Imre 68 éves
Simon Gyula Lajosné sz.: Udvardy Margit 79 éves

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejt-
hetetlen szerettünk, özvegy Reményi Istvánné el-
hunyta alkalmából személyesen, virágokkal fejez-
ték ki részvétüket, illetve akik írásban, telefonon 
nyilvánították ki együttérzésüket, lélekben velünk 
voltak és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Március hónapban

Gödön házasságot kötöttek

Halász Balázs és Szórágy Mariann

Szűcs Máté és Oláh Zsuzsanna

„Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a po-

gányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görö-

göknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége.”

1Kor 1,24

N
incsen igazi Húsvét Nagypén-

tek nélkül, nem teljes a feltá-

madás kereszthalál nélkül. Jé-

zus Krisztus halála óta a zsidók által 

már azelőtt is megült pászkaünnep 

egy csapásra korszakalkotóvá vált 

az emberiség, a keresztyénség éle-

tében. Nem csupán egy esemény-

ről van szó, amely a halálból feltá-

madó Jézusról szól, hanem benne 

rejlik a megváltás hatalmas csodája 

is. Az a Jézus még ma is a Krisztus, 

a bűnökből megváltó, akinek tet-

te nem évült el a sok-sok év alatt, 

hanem egyre több ember életét 

mentette meg a bűntől, a haláltól 

és a kárhozattól. Ez ad erőt nekünk, és a Húsvétot ünnepé emelő örömhír 

pedig az, hogy Ő él, és vele együtt mi is!

Sokan szerepelnek ma az újságok hasábjain, a televízió képernyőjén büsz-

kén a botrányaikkal. Úgy tűnik, ma már ez a jövedelmező, és éppen ezért ér-

tékesnek tekintik, ha valaki a szégyenéből előnyt tud kovácsolni, és a meg-

felelő hírveréssel meggazdagodik.

Vajon Jézus kereszthalála kinek megütközés, kinek botrány még? Hiszen 

akkoriban Jézust szégyenszemre függesztették ki a Golgota hegyén arra 

a keresztfára. Ez volt a zsidók számára a botránykő, amely bebizonyította, 

hogy eddig tartott az Isten fi ának élete. Ez volt a görögök számára a bolond-

ság, az értelmetlen tett. De három nap múlva bebizonyosodott, hogy Jézus 

Krisztus már nem halott, hanem él, és legyőzte a halált, és ezzel meggyőzött 

sokakat is, akik kételkedtek benne.

Vajon engedjük-e ma, hogy legyőzze bennünk az Isten Fia a hitetlenséget 

és a közömbösséget? Van-e elegendő hírértéke a mai világban Jézus Krisz-

tus halálának és feltámadásának, a szenvedésből a halálon át a dicsőségbe 

vezető útnak? Mert Jézus Krisztus ugyanaz marad mindörökké, és mégsem 

kell újabb emberiséget megrengető, újságcímlapokra illő botrányt véghez 

vinnie. Tudok-e én hittel nézni erre a Jézusra, az én Uramra és Megváltóm-

ra? Legyenek e kérdésekre vezérlőnkké Túrmezei Erzsébet Húsvét hajnalán 

című versének utolsó sorai: 

„Húsvétkor, ha nincs még húsvéti szíved, 

a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed 

könnyesen, aggódón búsan, amint van, 

s keresd a Krisztust, keresd a sírban! 

Nem, úgysem fogod megtalálni ottan. 

Eléd fog állani feltámadottan.”

A gödi ökumenikus lelkészkör nevében áldott Húsvétot kíván:

Chikán Katalin

evangélikus lelkész

Két életút
Gyülekezetünkbe érkezik Polgár Rózsa evangé-

likus művész és férje, dr. Harmati Béla nyugalma-

zott evangélikus püspök, akik vetített képekkel 

tartanak beszámolót eddigi életpályájukról és 

arról, hogy Isten miként vezette őket életükben, 

hivatásukban. Az előadás utána szerény szeretet-

vendégséget tartunk, amelyre mindenkit öröm-

mel várunk! Időpontja: 2012. május 6., 16 óra.

Helyszíne: Dunakeszi Evangélikus Gyülekezeti 

Terem.

Lelkipásztori beiktatás
Az 2012. április 14-én (szombaton) 15 órakor 

kezdődő ünnepi Istentiszteleten a Felsőgö-

di Református Templomban iktatja be a Felső-

göd–Alsógöd–Sződligeti Református Társegyház-

község lelkipásztori tisztébe Sipos Bulcsu Kadosa, 

az Észak-pesti Református Egyházmegye esperese 

Sipos-Vizaknai Gergely lelkipásztort. Igét hirdet 

dr. Szabó István, a Duna melléki Református Egy-

házkerület püspöke.

A Húsvét köszöntése
„JÉZUS KRISZTUS TEGNAP, MA ÉS MINDÖRÖKKÉ 
UGYANAZ.”

Zsid 13, 8
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Segítséget kér az alsógödi 
katolikus közösség
Kedves Érintettek!

Az alsógödi Szent István király templom leégése követ-

keztében sajnos sok anyakönyvi adat megsemmisült. 

Ezért tisztelettel kérjük, hogy akik az alábbi időpontban 

lettek megkeresztelve, szíveskedjenek jelentkezni a plé-

bánia irodájában (kedd, szerda: 10–12 és 14–17 óra között), 

illetve a templomban szentmisék előtt vagy után, nevüket 

és elérhetőségüket megadva. Továbbá – ha birtokukban 

van – a keresztelési emléklapot és/vagy a keresztelésről 

készült fényképet hozzák magukkal.

 Keresztelési időpontok:

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

ber

•  1981. január, május, június, július, augusztus, szeptember, 

október, november, december

•  1982. január, február, március, május

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

•  1989. március, április, május, június, július, augusztus, 

szeptember, október, november, december

•  1990., 1991. és 1992. teljes évek

A további évek adatai megvannak, a februári számban 

tévesen jelentettük meg ezeket, amiért elnézést kérünk, 

hiszen Ország Tibor atya lelkiismeretesen vezette az anya-

könyveket.

Köszönettel és tisztelettel

Marton Zsolt plébános
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Madarak és fák napja 2012
és II. Virágos Porta rendezvény

május 12. 10:00-18:00, Nemeskéri Parkerdő (GSE pálya mellett)

családi nap a kiserdőben
Természetbúvár Sport és Kultúra bemutatók, 

 Lendületben játékos vetélkedők, kézműves 
Vásár virág- és zöldsépalánták, kézművestermékek

Díjeső pályázatok eredményhirdetése

Gyerekek, fiatalok készüljetek! Díjazzuk a kreativitást!
Göd Városi Könyvtár rajzpályázata 4-18 évesek számára
a Madarak és fák napja alkalmából. Részletek a könyvtári híreknél.

fotópályázata három kategóriában:
1. Madárbarát kert 
2. Virágok és gyerekek
3. Kedvencek a kertben

„Újrahasznosító” Mit tudsz kihozni a hulladékból? Május 5-ig a Városházán 
Jakab Júlia környezetvédelmi referens várja a gyermekalkotásokat.

Kertbarátok, figyelem!
-

A rendezvényre a belépés díjtalan.

 

Madarak és fák napja – 2012
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SSzeretettel várjuk alkotásaitokat!

Találd ki újra!
Göd Város Önkormányzatának Városfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

2012-ben is meghirdeti újrahasznosító 
pályázatát általános iskolások számára.

Az Önkormányzat épületében május 4-ig 
adható le minden olyan kreatív tárgy, 
amelynek alapanyaga a háztartásban ke-
letkező hulladék. 

Eredményhirdetés a „Madarak és fák 
napja” rendezvényen, a Kiserdőben lesz 
2012. május 12-én.

Rajzpályázat

A Göd Városi Könyvtár rajzpályázatot hirdet 4–18 éves gyerekek 

számára a Madarak és fák napja alkalmából. A pályázat témái a kö-

vetkezők:

• Az év madara: az egerészölyv

• Az év fája: a zselnicemeggy

• Ha én fa volnék, ilyen lennék...

• Versillusztráció – Zelk Zoltán Fölkeltek a madarak című verséhez

A pályamunkák tetszőleges technikával készülhetnek (színes ceruza, tus, 

zsírkréta, tempera, vízfesték, pasztell stb.).

A pályázatokat a következő címre kérjük beküldeni:

Ady Fiókkönyvtár: 2132 Göd, Kálmán u. 13.

Göd Városi Könyvtár: 2131 Göd, Pesti út 72.

Beküldési határidő: 2012. április 27. (péntek)

A díjkiosztás május 12-én 11 órakor lesz a Kiserdőben, a Madarak és fák napja rendezvényeinek helyszínén. 

A kiállítás május 10-től 22-ig tekinthető meg a Városi Könyvtárban (Pesti út 72.).

Használjátok bátran a fantáziátokat!
Néhány gondolat a fáról: Hogy a fa az élet legszebb szimbóluma – végigkíséri az embert a bölcsőtől a sírig –, bizonyítja az a tengernyi monda, mese, népdal, irodalmi mű és képzőművészeti 

alkotás, amely a fát mint éltető forrást helyezi középpontba, jelezve általa az idő múlását, az emberi lét mulandóságát, vagy máskor éppenséggel a megújulást, az öröklétet. Szinte min-

den kultúrára jellemző a mágikus erővel bíró fa tisztelete, melyet félelemmel vegyes alázattal vesznek körül az emberek. És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest, és 

eledelre jót, az életfáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának a fáját – olvasható az Ótestamentumban, Mózes első könyvében. 

Göd
lesz

201
pály

Az Ö
adha
ame
letke
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A talajterhelési díjjal kapcsolatos aktuális 
információk

A 2011. évi vízfelhasználásnak megfelelő összeget a talajterhelési 

díj fi zetésére kötelezetteknek – még m3-enként 180 Ft-os díjösszeg-

gel számolva – 2012. március 31-ig kell bevallaniuk és megfi zet-

niük. Az 1800 Ft-os díjösszeg – a törvénymódosítás eredménye-

ként – 2012. február 1-jétől esedékes. Ez utóbbi kapcsán felhívjuk 

az érintettek (akiknek az utcájában végigfut a szennyvízcsatorna 

gerincvezetéke) fi gyelmét, hogy saját érdekükben a csatornabe-

kötésről mielőbb gondoskodjanak. A kivitelezéssel kapcsolatos 

ügyintézésükhöz ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 

Beruházási Osztályán Kádár Zsuzsanna munkatársunktól (tele-

fonszáma: 27-530-068) kérhetnek információt. A beköttetés után 

üzemeltetési szerződést kell kötni a Duna Menti Regionális Vízmű 

Zrt.-vel (DMRV Zrt.). Az említett szerződésben feltüntetett átvéte-

li naptól a talajterhelési díj fi zetésének kötelezettsége megszűnik 

(a DMRV Zrt. címe: 2600 Vác, Derecske dűlő 4/A, telefonos elérhe-

tőségük: 27- 511-511, 40-881-188, honlapjuk: www.dmrvzrt.hu). Kér-

jük, hogy a kivitelezés befejezése után szíveskedjenek a lehető leg-

hamarabb felvenni a kapcsolatot velük, hogy a bekötés „átvételére” 

minél előbb sor kerüljön. A 2012. évi vízfelhasználásról szóló be-

vallásokat – függetlenül attól, hogy az érintett a csatornavezetékre 

történő ráköttetést ebben az évben megoldja-e vagy sem – 2013. 

március 31-ig kell benyújtani, és a díjösszeget is ezen időpontig 

kell befi zetni. Természetesen azoknak, akik a beköttetést a DMRV 

Zrt. által kiadott hivatalos dokumentummal igazoltan 2012-ben 

elvégezték, a bevallást 2012. január 1-jétől a beköttetés napjáig 

terjedő vízfelhasználás szerint kell kitölteniük. 

A 2007-től 2011-ig terjedő időszak éveire vonatkozóan a kitöltendő 

talajterhelési díj bevallási nyomtatványa a www.god.hu honlapon 

(→ Nyomtatványok → Adóosztály nyomtatványai) honlaponérhető 

el. A Az aktualizálást követően a 2012. évre vonatkozó nyomtatványt 

is el fogjuk helyezni a város honlapján. Ez szintén a fent jelölt útvo-

nalon lesz elérhető. 

A DMRV Zrt. nyilvántartása alapján a bevallásokat és a befi zetése-

ket – több évre visszamenőleg – ellenőrizni fogjuk. A bevallás(ok) 

elmulasztása miatt ismételhető mulasztási bírságolással egybe-

kötött felszólításokra, indokolt esetben ellenőrzésekre kerülhet 

sor. Az ellenőrzések eredményeként a befi zetni elmulasztott ösz-

szegeken felül az érintetteknek jelentős mértékű bírsággal és ké-

sedelmi pótlékkal is számolniuk kell. 

Jakab Gábor, az Adóosztály vezetője

Rendelettel a hétvégi 
pihenésért
A Polgármesteri Hivatalhoz rendszeresen érkeznek 

lakossági bejelentések, panaszok, amelyek Göd te-

rületén a vendéglátóhelyek, illetve a lakosok által 

keltett, nyugalmat és pihenést zavaró zajhatásokra 

vonatkoznak. A panaszokban leginkább a vendég-

látóhelyek hangos zeneszolgáltatása, az onnan 

távozó vendégek közterületen történő zajkeltése, 

továbbá a háztartásokban végzett, nagy zajhatás-

sal járó kert- és ingatlanépítési, valamint fenntar-

tási tevékenységek és az iparszerű munkát végzők 

hangos tevékenységei szerepelnek. A jogszabályi 

megkötések miatt azonban a helyi zajrendelet 

nem rendelkezhet többek között zenés szórako-

zóhelyeken történő zeneszolgáltatás, üzemi, ven-

déglátó-ipari, építkezési zaj és rezgésforrás mű-

ködtetésével kapcsolatos előírásokról.

Göd Város Önkormányzata tavaly októberben 

a helyi zajvédelemről szóló rendeletet fogadott 

el, amely a lakosok nyugalmát, a közrend megte-

remtését szolgálja. A rendelet megalkotása során 

azonban településünk üdülőjellege és a pihenni 

vágyó emberek igényei mellett fi gyelemmel kel-

lett lenni a ház körüli munkát végzők érdekeire is.

A rendelet értelmében a város területén környe-

zeti zajt vagy rezgést keltő, ház körüli munkák, 

ipari jellegű és hobbitevékenység végzése (gépi 

földmunka, betonkeverés, anyagvágás, köszörü-

lés, csiszolás, fúrás, vésés, kalapálás, fűrészgép 

használata stb.) este 19 óra és reggel 7 óra között, 

valamint vasárnap és munkaszüneti napokon ti-

los, kivéve az azonnali hibaelhárítást igénylő 

munkákat. 

Kertművelést zajkeltő géppel végezni (kapálógép, 

fűnyíró, láncfűrész, kerti traktor stb.) este 19 óra és 

reggel 8 óra között, valamint szombaton 12 és 

15 óra között tilos! Vasárnap és munkaszüneti 

napokon ezen eszközök használata belterületen 

szigorúan tilos! 

A rendelet megsértője szabálysértést követ el, és 

ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Göd Város Önkormányzata 31/2011. (X. 27.) sz. ök. 

rendelete a helyi zajvédelem szabályairól. 

Megtekinthető: www.god.hu /(rendelettár).
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2012. március első felében adózóink döntő többsége meg-

kapta az egyenlegértesítőt (amely a lejárt esedékességű, 

haladéktalanul megfi zetendő tartozásokat tartalmazza). 

Költségtakarékossági szempontból ugyanezen külde-

ményben továbbítottuk az adómérték- és egyéb változá-

sokra való tekintettel a lakóházakra és egyéb épületekre 

vonatkozó építményadóval, a beépítetlen ingatlanokra 

(ingatlanrészekre) vonatkozó telekadóval, valamint a gép-

járműadóval kapcsolatos határozatokat, továbbá – az érin-

tetteknek – a talajterhelési díj bevallásához (és egyben be-

fi zetéséhez) szükséges nyomtatványokat. 

Ismételten kérünk mindenkit lejárt esedékességű tar-

tozásainak haladéktalan rendezésére, miután ennek 

elmaradása – indokolt esetben bírósági végrehajtó be-

vonásával – végrehajtási eljárás lefolytatását eredmé-

nyezheti. A végrehajtó közreműködése a tartozás to-

vábbi 20-30 százalékkal történő emelkedését is maga 

után vonhatja. 

2012. január 1-jétől törvényi előírás teszi lehetővé, hogy 

az önkormányzat cégek esetében a tízezer, magánsze-

mély tekintetében pedig az ezer forintot elérő, legalább 

10 napja lejárt helyi adó- és gépjárműadó-tartozásokat 

az adózó nevének és tartozása összegének közzététe-

lével nyilvánosságra hozza. Ezzel a lehetőséggel – ha-

sonlóan más településekhez – hamarosan mi is élni fo-

gunk. 

 

Az építmény-, telek- és gépjárműadó határozatokban fel-

tüntetett, 2012. évi összegek két egyenlő részletben fi zet-

hetőek meg. Az I. félévi részleteket – amennyiben felleb-

bezés nem érkezett – a küldemény átvételétől számított 

30 napon belül, a II. félévi részleteket 2012. szeptember 

15-ig lehet pótlékmentesen megfi zetni. 

Felhívjuk azok fi gyelmét, akik meglévő épületeik után 

– esetleg már évek óta – nem tettek bevallást és nem fi -

zetnek helyi adót vagy a bevallásukban valótlan adatot 

(a ténylegesnél kisebb alapterületet) közöltek, az aláb-

biakra: 

Adóhatóságunk ebben az évben kiemelt hangsúlyt fek-

tet az adófeltárásokra, miután a nyilvántartásunk sze-

rint jelentős számban vannak a városban olyan ingatlan-

tulajdonosok és -használók, akik évek óta nem fi zetnek 

építményadót, vagy kisebb alapterület bevallása miatt 

kevesebbet fi zettek a jogszerű tartozásuknál. Mindezek 

miatt jelentős számú ellenőrzés várható, melyek ered-

ményeként az érintetteknek az adókülönbözeten (adó-

hiányon) túl adóbírság és késedelmi pótlék fi zetésével 

is számolniuk kell. 

Akik a meglévő építményeik után azok használatbavé-

telét követő év január 15. napjáig nem tettek bevallást 

és mulasztásuk a vizsgálataink során kiderül, a követke-

ző szankcióra számíthatnak:

Első lépésként magánszemélyeknél 200 ezer, jogi szemé-

lyeknél 500 ezer forintig terjedő – szükség esetén ismétel-

hető – bírság kiszabása mellett az adózó rövid határidővel 

kötelezhető a bevallás benyújtására. Ha az illető még ezek 

után sem tesz bevallást, következhet az adóhatósági ellen-

őrzés, melynek eredményként az adóhatóság a „hiányzó” 

összeget (5 évre vagy ezen belül az adókötelezettség ke-

letkezéséig visszamenőleg) adóhiányként állapítja meg, 

adóbírság és jelentős összegű késedelmi pótlék megfi ze-

tésére történő kötelezés mellett. 

Valamivel kedvezőbb a helyzete annak, aki az „adózat-

lan évek” után nem várja meg a mulasztási bírságolást 

és a bevallás benyújtására szóló kötelezést, hanem ezt 

megelőzve nyújtja be az adókötelezettsége kezdetéig 

(ez az ingatlan megszerzését követő év első napja), de leg-

feljebb 5 évre visszamenőleg a bevallásait. Ez esetben 

elkerülhető az adóbírság, sőt, a tartozás határidőn belüli 

megfi zetésével a bírósági végrehajtó eljárása is. Az ügyfél 

a „hiányzó” összegen kívül a késedelmes bevallás miatt 

alacsonyabb mértékű mulasztási bírság és pótlék megfi -

zetésére lesz köteles. 

Akiknél az ellenőrzés azt tárja fel, hogy a bevallásaikban 

kisebb alapterületet tüntettek fel a valóságosnál, a kü-

lönbözetre nézve ugyancsak adóhiány, szankcióként 

pedig adóbírság és késedelmi pótlék kerülhet megálla-

pításra visszamenőleg addig (de legfeljebb 5 évre), amed-

dig a téves adat alapján történt az adóztatás. 

Szintén kedvezőbb az adózó helyzete, ha az ellenőrzést 

megelőzve önmaga módosítja a korábbi bevallását és 

korrigálja az abban feltüntetett összeget. Természetesen 

a „különbözeti ” összeget ez esetben is meg kell fi zetni, de 

nincs adóbírság, és a pótlékösszeg is alacsonyabb, mint 

amennyi egy adóhatósági ellenőrzést követően lenne. 

A felsorolt lépések és intézkedések egyrészt a jogköve-

tő adózóinkkal való egyenlő elbírálás elvére, másrészt 

az adóbevételek kiemelt fontosságára való tekintettel 

feltétlenül indokoltak. 

Egyúttal – az önkormányzat, valamint a város valameny-

nyi intézménye nevében – minden adófi zető polgárnak 

ezúton köszönjük az eddig pontosan és határidőre be-

fi zetett adókat. 

Dr. Szinay József

címzetes főjegyző 

Tudnivalók az önkormányzati 
adókról
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Pályázati felhívás intézményvezetői állásra
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a, valamint a tör-

vény végrehajtásáról rendelkező 138/1992 (X. 8.) Korm. rendelet 

alapján pályázatot ír ki a

Kincsem Óvoda

óvodavezetői álláshelyére 

Pályázati feltételek:

–  büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

–  a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 17.§ (1)-(2) bekezdésében 

felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség:

–  legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakor-

lat,

–  pedagógus szakvizsga; 

–  vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;

–  az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

időre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagó-

gus munkakörbe történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

–  pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szak-

képzettség.

 A pályázathoz csatolni kell:

–  szakmai önéletrajzot;

–  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;

–  az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát;

–  az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzet-

elemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program);

–  nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbí-

rálásban résztvevők teljes körűen megismerhetik, és a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással ösz-

szefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

–  nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi 

XXXIII. tv. 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll 

fenn.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal-

kalmazotti jogviszony.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év (2017. július 31.) 

A munkakör betölthető: 2012. augusztus 2.

Munkavégzés helye: 2132 Göd, Lenkey utca 13–17. 

Javadalmazás: a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. 

tv., valamint ezen törvény végrehajtási rendeletének rendelkezései 

szerint történik.

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: az intézmény szak-

szerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodása és a köz-

oktatás szóló 1993. évi LXXIX. tv. 54§-ban foglaltak.

A pályázat közzétételének helye: a pályázatot az Oktatási és Kultu-

rális Közlönyben, a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán, 

a Gödi Körkép következő számában és az Önkormányzat internetes 

honlapján kell közzétenni.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási In-

tézet internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30. nap.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Göd Város 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2131 Göd, Pesti út 81.) címére 

történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás meg-

nevezését és a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 

A pályázatokat a pályázati határidő lejártát követően a Közműve-

lődési és Oktatási Bizottság soron következő ülésén írásban véle-

ményezi. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület ezt követő 

ülésén dönt.

A pályázat iránt érdeklődők pályázatuk benyújtásával kapcsolato-

san tájékoztatást Sellyei Noémi (tel.: 20/296-2116) osztályvezetőtől 

kérhetnek. Munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.

kincsemovoda.hu honlapon szerezhetnek.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző

Göd, 2012. március 

Készítette: Sellyei Noémi

Pályázati felhívás intézményvezetői állásra
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a, valamint a tör-

vény végrehajtásáról rendelkező 138/1992 (X. 8.) Korm. rendelet 

alapján pályázatot ír ki a

Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

igazgatói álláshelyére 

Pályázati feltételek:

–  büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

–  a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 17.§ (1)-(2) bekezdésében 

felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség:

–  legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

–  pedagógus szakvizsga,

–  gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktor-tanítói, terapeuta 

végzettség és szakképzettség; 

–  vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;

–  az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

időre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagó-

gus munkakörbe történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

–  pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szak-

képzettség.

 A pályázathoz csatolni kell:

–  szakmai önéletrajzot;

–  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;

– az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát;

–  az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzet-

elemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program);

–  nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbí-

rálásban résztvevők teljes körűen megismerhetik, és a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással ösz-

szefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

–  nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi 

XXXIII. tv. 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll 

fenn.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal-

kalmazotti jogviszony.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év (2017. június 30.) 

A munkakör betölthető: 2012. július 1.

Munkavégzés helye: 2132 Göd, Ady Endre utca 6. 

Javadalmazás: a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. 

tv., valamint ezen törvény végrehajtási rendeletének rendelkezései 

szerint történik.

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: A közoktatásról szó-

ló 1993. évi LXXIX. 54§-ban foglaltak.

A pályázat közzétételének helye: a pályázatot az Oktatási és Kultu-

rális Közlönyben, a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán, 

a Gödi Körkép következő számában és az Önkormányzat internetes 

honlapján kell közzétenni.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási In-

tézet internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30. nap.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Göd Város 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2131 Göd, Pesti u. 81.) címére 

történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás meg-

nevezését és a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 

A pályázatokat a pályázati határidő lejártát követően a Közműve-

lődési és Oktatási Bizottság soron következő ülésén írásban véle-

ményezi. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület ezt követő 

ülésén dönt.

A pályázat iránt érdeklődők pályázatuk benyújtásával kapcsolatosan 

tájékoztatást Sellyei Noémi (tel.: 20/296-2116) osztályvezetőtől kér-

hetnek. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a városi 

honlapon szerezhetnek.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző

Göd, 2012. március

Készítette: Sellyei Noémi
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Meghívó
Tisztelettel és szeretettel 

meghívjuk Önt, kedves 

családtagjait, barátait, ismerőseit,

a KDNP tagjait és szimpatizánsait

a 2012. április  18-án, 17 órakor 

a gödi József Attila Művelődési 

Házban (2131 Göd, Pesti út 72.) 

tartandó,

országgyűlési képviselői 

találkozóra.

Meghívottunk  HARRACH PÉTER  

parlamenti  képviselő,

az Országgyűlés KDNP  

Frakciójának vezetője, a Pest 

megyei KDNP  elnöke,

aki beszámol az elmúlt félév 

kormányzásának eseményeiről.

(A Magyarországot, a magyar 

kormányt ért  támadásokról, 

a család-, az egyház- és 

az oktatáspolitikáról, 

az elszámoltatásról stb.)

A beszámoló után lehetőség lesz 

kérdéseik feltevésére is.

A gödi KDNP szervezete

Meghívó
A Jobbik Gödi Alapszervezete 

ezúton hívja meg Önt soron 

következő előadására, melynek 

címe:

A 2010-es vörösiszap-katasztrófa 

a 20 éves privatizációs folyamat 

tükrében.

Időpont: 2011. április 28. 

(szombat) 15 óra

Helyszín: Felsőgöd, Ady Klub 

(Kálmán u. 13.)

Előadó: Kepli Lajos, a Jobbik 

országgyűlési képviselője, 

a kolontári vörösiszap-

katasztrófát vizsgáló parlamenti 

bizottság elnöke.

A Szakáts-kertbe is 

beköszöntött a tavasz

E
gyre többen fedezik fel (újra) azt 

a páratlan szépségű közkertet, 

amely Dunakeszi és Göd határán, 

az alsógödi temető közelében bújik 

meg a Duna partjáig futó kis völgyben. 

A kert ligetes területein a korán jött me-

leg miatt az idén a szokásosnál legalább 

egy héttel hamarabb kezdett nyílni a ta-

vaszi csillagvirág. Négyzetméterenként 

8-10 szál lilaszirmú, törékeny virág vi-

rít szinte az egész hatalmas területen 

egészen április végéig, május elejéig. 

A védett növényt letépni nem szabad, 

de nem is érdemes. Azonnal elhervad, 

mintha csak arra fi gyelmeztetne: szép-

ségét csak a szívedben viheted magad-

dal. A terület az országos ökohálózat 

része, számos más védendő növény- és 

állatfaj háborítatlan otthona is. 

Alig tíz éve a környék méltatlanul elha-

nyagolt szemétlerakó helye volt ez a va-

laha féltve gondozott birtok, dr. Szakáts 

Nándor mesébe illő mintagazdasága, 

amely az 1930-as, 40-es években élte 

fénykorát.* 2002-ben a Gödi Horgász-

egyesület pályázati támogatással, jó-

részt társadalmi munkában tisztította 

meg a területet, épített itt játszóteret, 

kis völgyzáró gátat, szélesített ki egy 

meglévő patakmedret, és alakította mai 

formájára a Szakáts-kerti horgásztavat. 

Az elvadult kertet az utóbbi két évben 

két lelkes természetvédő, Csaba Leven-

te és Szakács Gábor gondozzák, hódít-

ják vissza fokról fokra a természettől. 

A hidak, a padok, az asztalok és a hal-

őrház felújítása, a régi horgászállások 

elbontása, a vendégparkoló kialakítása, 

a völgyből a „platóra” felvezető, földdel 

betemetett lépcső kiszabadítása, a sitt 

és szemét elszállíttatása után is alig 

győzik sorolni további terveiket:

– Néhány héten belül elkészül az újabb 

híd, így most már teljesen körbe lehet 

majd sétálni a tavat. Rögtön azután ne-

kiállunk egy új, 8-10 személyes pavilon 

elkészítésének, és egy kemence megépí-

tésének is. Az elbontott régi istálló előtti 

téren tollas- és korcsolyapályát alakítunk 

ki. Amint melegszik az idő, a Szakáts-for-

rás torkolatának közelében felduzzaszt-

juk a vizet, kikövezzük a medret, és piszt-

rángokat telepítünk ide. Közeli terveink 

között szerepel egy kerékpárkölcsönző 

létrehozása, és a felső tavon szeretnénk 

mielőbb elindítani a távirányításos ha-

jómodell- és vadkacsaversenyeket is, 

a gyerekek örömére. Tárgyalások foly-

nak arról is, hogy egy gödi vállalkozás 

kötélpályát telepítene a kert magas fái 

közé, ami kalandtúrák és csapatépítő tré-

ningek helyszínévé is tehetné ezt a sok-

féle időtöltésre alkalmas kertet. Március 

15-től megkezdődött a horgászszezon, 

itt a tavasz, és szerencsére egyre több 

a természetszerető vendég itt nálunk – 

mesélik, miközben egyikük zsebében 

alig néhány napos mókuskölyök fészke-

lődik. Kieshetett az odúból, nem találják 

az anyját, indulnak hát az állatkertbe, 

hogy pótmamát keressenek neki…

Koditek Bernadett

Egy-egy hétvégén már most is száznál több látogatója van a folyamatosan szépülő kertnek

* A kert történetéről és jelenlegi állapotáról 

további cikkek jelentek meg a Gödi Körkép 

2012. januári és februári számában.
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E
mlékszem gyerekkorom öreg pos-

tás bácsijára, aki nagyapámékat 

a rokonoktól jött levelekkel vagy 

a nyugdíjjal, engem meg a bélyeg-

gyűjteményembe szánt színes bélye-

gekkel örvendeztetett meg, ki tudná 

megmondani, hányszor. Mindig sietett, 

csak ritkán ült le néhány percre, mégis 

volt idő váltani vele néhány kedves szót, 

megkínálni őt egy „feketével”… Ma sok 

minden másképpen van. Nemigen jár 

már házhoz az órás, a tejesember, a kö-

szörűs, a szódás, dolgainkat többnyire 

otthonunktól távoli helyeken intézzük. 

A régi idők hírvivői, a postások azonban 

még mindig házról házra járnak. Bepil-

lantani mindennapjaikba egy napra én 

is melléjük szegődtem… 

Reggel, indulás előtt az alsógödi pos-

ta vezetője, Lessné Greff  Aranka hangol 

rá az „első műszakomra”, s mesél picit 

a posta megváltozott feladatairól. 

– Sokan azt hiszik, hogy az internet ko-

rában már kisebb szerep hárul ránk, 

mint azelőtt. Igaz, a levelezési szokások 

átalakultak, a küldemények struktúrája 

is megváltozott, de nem kevesebb, ha-

nem több lett a levél, mint azelőtt volt. 

Ma rengeteg a bank, a közüzemi szol-

gáltató, a lízingcég, amelyek számláikat 

postán küldik ki az ügyfeleiknek. A ne-

héz anyagi körülmények miatt sokan 

nem tudnak időben fi zetni, így egyre 

több a felszólítás, a fi zetési meghagyás. 

Sok a reklámkiadvány, az üzleti ajánla-

tokat tartalmazó levél is. A város növe-

kedésével pedig egyre több a címhely, 

ahová kézbesítenünk kell. Nem könnyű 

munka ez, de megvan a maga szépsé-

ge, majd látni fogod… 

Nyolc óra tájban aztán hármasban gu-

rulunk ki az alsógödi posta udvarából. 

Elhatározom, nagyon igyekszem majd 

tartani a tempót a két tapasztalt, régi 

biciklistával. Az egyikük Márkus Anikó, 

a kézbesítők mintaképe, aki tizenkét 

éve végzi már ezt a munkát. Ő szokta 

betanítani az újoncokat is, így hát a leg-

jobb kezekben tudhatom magamat. 

A másikuk Turai István, a kézbesítők ve-

zetője, aki azelőtt sok éven át maga is 

biciklis postásként járta az utcákat. Ha-

mar kiderül: nemcsak ezért érzi magát 

otthon a nyeregben. Versenyszerűen 

is kerékpározott. (Hirtelen eszembe jut 

egy kedves kollégám mondása: „Most 

aztán felköthetem a mackóalsót!”...) 

– Mindennap ez a menetrend – teker 

mellém István mindjárt az első néhány 

méter után, hogy beszélgethessünk, mi-

közben Anikó körzetében az első posta-

láda felé tartunk. – Indulás előtt min-

den küldeményt a körzet bejárásának 

címek szerinti sorrendjében rendezünk 

el a biciklistáskákban, hogy a kézbesí-

tés gyorsan és pontosan történhessen. 

A postásnak elvileg fél kettőre végez-

nie kell a teljes területtel, de ez sokszor 

egyszerűen lehetetlen: Alsógödön 550, 

Felsőgödön 610 címhely tartozik egy 

körzethez, ami átlagosan 12 km-nyi ke-

rékpározással, illetve gyaloglással jár-

ható be. A felsőgödieknek még többel, 

hiszen az aznapi szállítmány átvétele 

után nekik reggel még plusz 4 km-t kell 

kerekezniük, hogy a saját körzetükbe 

érve elkezdhessék a munkát – magya-

rázza István. 

Anikó fél utcahosszal már előttünk jár, ő 

nem ér rá beszélgetni, siet az első cím-

re, és csenget. Idős néni jön ki a házból, 

aláírja az ajánlott küldemények átvéte-

lét, s máris megyünk tovább a kis utcák 

egyikébe-másikába. Ahol a csengetésre 

nem jön ki senki, ott akár két-három ér-

tesítőt is ki kell tölteni. 

A postás nem csak biciklizik…
A levelet átnyujtja, s elköszön.

S ahogy búcsúzik, mintha mondaná: 

Ami benne van, ahhoz nincs közöm. 

Megy, hogy a nyári port, s a tél havát 

Lerázhassa a szomszéd küszöbön. (…)

Kezén világok iramlanak át. 

Szerelmek égnek, és melódiák 

Örvénylenek ezer pecsét alatt. 

Neki pecsétet törni nem szabad. 

A titkok végtelenjén átmegyen

Húnyt szemmel, házról-házra, 

csendesen. (…)

(Reményik Sándor: A postás – részlet) 

A posta az elektronikus levelezés korszakában minden eddiginél több küldemény kézbesítését végzi
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KÖZÉLET

– Nem szerencsés, ha cédulázni kell, 

mert rengeteg idő megy el ezzel – 

mondja írogatás közben Anikó. – Még-

is érkezik olykor panasz, hogy a postás 

be sem csengetett, azonnal bedobta a 

postaládába az értesítőt. Ez a kézbesí-

tőnek egyáltalán nem lenne érdeke. Mi 

akkor járunk a legjobban, ha mielőbb 

célba juttatjuk a küldeményeket, mert 

másnap már jönnek az újabbak. Ha nem 

veszik át a levelet, újra ki kell majd hoz-

nunk, s talán újabb értesítőket írogatha-

tunk – mondja. 

A posta is munkaidőben dolgozik, nem 

csodálkozom hát, hogy sok háznál senki 

sem nyit ajtót. A postás megérkezésére 

utaló „jeladás” változatos módjai azon-

ban, bevallom, meglepnek. Ahol nem 

szól a csengő, ott a kézbesítő a postalá-

da vagy a gázóra tetejét kénytelen ütö-

getni, a kaput zörgeti, vagy hangosan 

bekiabál a kertbe: „Halló, Kovács néni, 

itthon vannak?”. Érdemes volna számol-

ni, hány ilyen kapu előtt álldogálunk 

válaszra várva, míg végül kezdődhet 

az értesítőcédulák kitöltögetése. Szíve-

sen segítenék, de persze nem tehetem, 

én – egyelőre – nem vagyok postás…

Utcáról utcára haladunk, egyáltalán 

nem kényelmesen, hanem nagyon is 

feszes tempóban, minden percet ki-

használva. Hol nyeregbe pattanunk, hol 

meg toljuk a bicikliket. Figyelem a te-

repviszonyokat, s azon gondolkodom, 

mit csinál vajon a postás a felmálházott 

kerékpárjával több napos esőzések vagy 

nagy havazás idején. Errefelé, a Kis-

erdő környéki postai járásban nagyon 

sok a hepehupás földút. Kicsit később 

megállunk egy rövid pihenőre a szán-

tófölddel határos egyik utcácskában. 

Anikó táskájából előkerül egy szendvics 

meg egy alma. Miközben ő tízóraizik, 

én a biciklijét próbálgatom – mozdíta-

ni is nehéz –, s közben arról kérdezem, 

milyenek a „munkakörülmények” ilyen 

terepen nedves időben.

 – Ha tartós eső van, fölázik a talaj, s ak-

kor egyes házakat biciklivel képtelenség 

megközelíteni. Olyankor le kell parkolni 

valahol, és gyalog menni el a postaládá-

kig. A kerékpárt őrizetlenül hagyni nem 

szabad, de előfordul, hogy nincs más 

megoldás. Nagyobb havazások idején is 

csak ott lehet tolni a biciklit, ahol rende-

sen el van takarítva a hó, de hát valljuk be, 

nem ez az általános… Vannak kollégáim, 

akik ilyenkor inkább a saját szánkójukkal 

járnak, azzal könnyebb közlekedni, mint 

biciklivel, csak lassúbb, mert az aszfaltos 

részeken is gyalogolni kell. Nedves idő-

ben könnyen elázhatnak a küldemények, 

ez is gondot jelent. A mi munkánkat na-

gyon befolyásolja az időjárás. Esőben át-

ázik a ruhánk, a cipőnk, télen a fagyban 

a kezünk fázik a legjobban, nyáron meg 

a nap éget, de hát ez ellen nincs mit ten-

ni – mesél Anikó, és talán szívesen foly-

tatná még, de máris indulunk tovább. – 

Jó a részidőnk, de a tempót tartani kell. 

Majd útközben beszélgetünk – mondja, 

amikor a munka további nehézségeiről 

kérdezném, és sietve máris nyeregbe 

pattan. Kíváncsiságomat előre csillapí-

tandó István nyugtatgat: úgyis látni fo-

gok mindent, most érünk majd néhány 

problémás szakaszhoz. Pár perc múlva 

már ott is vagyunk.

– Ez a Szamos köz. Sehol egy házszám. 

Ember legyen a talpán, aki itt eligazodik. 

Csak a törzskézbesítő tudja, melyik ház-

ban ki lakik – mondja István. – Ha Anikó 

megbetegedne, és egy helyettes kéz-

besítő – vagy pláne egy még tapaszta-

latlan újonc – dolgozna helyette pár na-

pig, igen nagy kavarodás támadhatna, 

s az emberek cserélgethetnék egymás 

között a rosszul kézbesített leveleket… 

De nehezen beazonosítható címek más-

hol is akadnak. A Nemeskéri utat is vagy 

kétszer átszámozták már, a Fürdő utcá-

ban meg például minden házszámból 

hat-hat azonos van. Itt is személyesen 

kell ismerni a lakókat ahhoz, hogy a kül-

demények a megfelelő levélszekrénybe 

kerüljenek. – Nem csak ennek a körzet-

nek a problémája ez – mondja Anikó. – 

Városszerte vannak duplán, triplán ház-

számozott vagy házszám nélküli utcák. 

Még az a szerencse, hogy a kézbesítők 

gyakorlatilag személyesen ismernek 

mindenkit. Legalábbis a régebb óta ott 

lakókat biztosan. 

S hogy mennyire így van ez, azt én ma-

gam is látom. Anikó pontosan ismeri 

a helyi viszonyokat. Tudja, kinél melyik 

szoba ablakán kell bezörgetni, ha meg-

érkezett, ki az, akit a kert végében, és ki 

az, akit a szomszéd házban kell keres-

nie. Kedvesen üdvözlik, várják őt, és ra-

gaszkodnak hozzá. „Csak nem azért jöt-

tek ennyien, mert új postást kapunk?” 

– kérdezik többen is aggódva, amikor 

három „kézbesítőt” látnak érkezni, és 

mi sietünk mindenkit megnyugtatni, 

hogy nem, szó sincs ilyesmiről, Anikó 

marad. „Remélem is, mert nála jobbat 

úgysem találnának!” – kiabál utánunk 

egy idős bácsi, és a véleményét bizony 

semmi, de semmi okunk nincs kétség-

be vonni. 

Két óra felé jár, amikor a biciklistáská-

ból az utolsó küldemény is postaládába 

kerül, s az alagúton át visszaindulunk 

a postára. Anikóra még vár a napi ad-

minisztráció és az elszámolás, Istvánra 

a többi kézbesítő, én pedig a felsőgödi 

postások 4 kilométeres útvonalán indu-

lok tovább egyéb teendőim után. Útköz-

ben Kriszti jár az eszemben, „a mi postá-

sunk”, aki naponta kétszer teszi meg ezt 

az utat is. Táskájában mindig akad keksz 

a kutyáknak. Anna néninek, aki arról pa-

naszkodik, hogy levelet már sosem kap, 

csak a számlák jönnek, néhány szép őszi 

falevelet dob a postaládájába, s másnap 

aztán együtt nevetnek, hogy lám-lám, 

mégiscsak jött levél. Karácsony táján 

pedig mikulássapkát húz, és szaloncu-

korral, fenyőággal, egy-két aprósággal 

a kezében csönget be azokhoz a magá-

nyos öregekhez, akikre rajta kívül talán 

heteken át senki rá sem nyitja az ajtót. 

Milyen jó, hogy vannak még postások, 

postáskisasszonyok…

Koditek Bernadett

A küldeményekkel megrakott kerékpárral 

nem is olyan egyszerű közlekedni

Képeslapot, levelet ma már alig ír valaki
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U
tazásai során mindenki tapasztalta 

már, hogy egyes városok képe hí-

vogató, marasztaló látványként hat 

az emberre, jó közérzetet kelt. Különös 

és megfontolandó tapasztalat, hogy ez 

a benyomás a világ bármely táján, „szegé-

nyebb” vagy „gazdagabb” országokban 

járva egyaránt kialakulhat az emberben. 

Számos példa igazolja: lehet rendezett 

egy település képe akkor is, ha nincsenek 

nagyvárosi bevételeket jelentő erőforrá-

sai. Vajon min múlik ez?

A rendezettség benyomásáért sok olyan 

apróbb tényező, városképi elem a felelős, 

amelyek egymással együtt hatva harmo-

nikus egésszé szervezik a legtöbb telepü-

lésre jellemző sokféleséget. Ahol tiszták 

az utcák, szépen gondozzák, rendszere-

sen nyírják a zöldterületeket, ahol kiemel-

ten fi gyelnek a parkosításra és arra, hogy 

a köztereken jó állapotúak legyenek a pa-

dok, ízlésesek és egyformák a szeméttá-

rolók, ahol az intézményeket szépen be-

ültetett előkertek, virágágyások díszítik, 

és városszerte mindenütt sok a virág, ott 

az ember akkor is jól érzi magát, ha for-

rások hiányában sok egyéb feladat várat 

még magára.

Városunk közterületi rendezettségének 

fejlesztése érdekében áprilistól átfogó 

program indul Gödön az utcanévtáblák és 

a házszámtáblák állapotának felmérésére, 

a tapasztalt hiányosságok felszámolására. 

Markó József polgármester, aki maga ter-

jesztette a Képviselő-testület elé a kérdés 

rendezésének javaslatát, így fogalmazott: 

A hiányzó vagy megrongálódott utca-

név- és házszámtáblák pótlása már régóta 

sürgető feladat a városban. Ez egyrészt 

a város egységes arculatának kialakítása 

szempontjából fontos kérdés, másrészt 

azért is, mert a tájékozódást segítő táb-

lák hiányában a város egyes területein 

nem könnyű megtalálni, beazonosítani 

egy-egy címet. Az utcanévtáblák kihe-

lyezése önkormányzati feladat, jól látha-

tóságuk biztosítása viszont azé a lakosé, 

aki a táblával ellátott házban lakik. A ház-

számtáblát pedig az ingatlantulajdonos-

nak kell a házán elhelyeznie. Ennek elmu-

lasztása a vonatkozó rendelet értelmében 

30 ezer forint szabálysértési bírságot von-

hat maga után. Természetesen nem az a 

cél, hogy büntetéseket rójunk ki, hanem 

az, hogy a táblák mindenhová kikerülje-

nek, és segítsék az eligazodásban az em-

bereket. Most, amikor a gazdasági helyzet 

nem teszi lehetővé, hogy a városban lát-

ványos, nagy beruházások valósuljanak 

meg, olyan célokat érdemes magunk elé 

tűznünk, amelyek nem igényelnek nagy 

anyagi ráfordítást, mégis minden gödi 

lakos számára érzékelhető változással jár-

nak, javítják a városképet és az emberek 

közérzetét is.

Az Önkormányzat a feladat végrehajtá-

sával a Göd Városi Kommunikációs Non-

profi t Kft.-t bízta meg. Rataj András, a kft. 

ügyvezetője a lapnak adott tájékoztatása 

során arról beszélt, hogy a házszámtábla 

kihelyezése az ingatlantulajdonos köte-

lessége. Természetesen az ízléses és a vá-

rosi rendeletnek megfelelő házszámtáblát 

nem kell lecserélni vagy megváltoztatni. 

Sok olyan ingatlan van azonban, ame-

lyeken egyáltalán nincs házszámtábla, 

Legyenek jól láthatóak a városi házszámtáblák!

Hasznos információk 

•  Az új házszámtáblákhoz kényelmesen 
és kedvező áron lehet majd hozzájut-
ni egy megrendelőlap kitöltésével, 
amely – további pontos információk 
kíséretében – a Gödi Körkép követke-
ző számában jelenik meg.

•  A felkínált segítséget természetesen 
nem kötelező igénybe venni: a ház-
számtábla ízlés szerinti kivitelben 
egyénileg is beszerezhető. 

•   Ha valaki egyedi megoldást alkal-
maz, és nincs táblája, csak maga 
a szám van felszerelve az ingatlan 
falára, az is megfelelő. Ilyen esetben 
nem szükséges táblát vásárolni.

•  A meglévő, jó állapotú házszámtáblák 
(vagy házszámok) cseréje nem szük-
séges, a hiányokat azonban augusz-
tus végéig mindenütt pótolni kell!

•  A házszámtáblával nem rendelkező, 
illetve a jól láthatóság kritériumainak 
meg nem felelő táblával felszerelt 
ingatlanok tulajdonosai nem kap-
nak olyan értesítést, amely felhívja 
fi gyelmüket a hiányzó tábla pótlá-
sára, illetve a megrongálódott tábla 
cseréjére. 

•   Szeptembertől várható az átfogó 
ellenőrzés, ezért kívánatos lenne, ha 
addigra minden ingatlanon jól látha-
tó lenne a számozás.
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vagy ha van is, nem jól látható, megron-

gálódott, elhasználódott. Szeptembertől 

a Polgármesteri Hivatal erre jogosult szer-

vezetei ellenőrizni fogják a táblák állapo-

tát, és minden olyan esetben, amikor a kö-

vetelményeknek meg nem felelő táblával 

találkoznak, a rendeletben megállapított 

mértékű büntetést ki fogják szabni.

A kommunikációs kft. abban szeretne 

és tud segíteni az ingatlantulajdonosok-

nak, hogy egyszerűen juthassanak hoz-

zá a szükséges házszámtáblákhoz a Gödi 

Körkép következő számában megjelenő 

megrendelőlap kitöltésével. 

Ezt a lehetőséget azoknak érdemes igény-

be venniük, akiknek nincs idejük az utá-

najárásra, vagy nem tudnak a kérdéssel 

foglalkozni, hanem minél egyszerűbben 

szeretnék letudni ezt a kötelességüket. 

A program részleteivel kapcsolatban a Gödi 

Körkép következő számai, a helyi televízió 

és a városi honlap (www.god.hu) nyújtanak 

folyamatos tájékoztatást a lakosságnak.

A
 március tizenötödikei hosszú hét-

végén számos francia anyanyelvű 

vendége volt Gödnek. Három 

testvérvárosunk közül az idén velünk 

ünnepelt Marignane és Monthey is. 

Georges Pons, volt Marignane-i al-

polgármester, a testvérvárosi kapcso-

latok francia egyesületének elnöke, 

a két város közötti baráti viszony fenn-

állásának 15 éve alatt legalább 25-30 

alkalommal járt nálunk. Egy kicsit már 

beszél is magyarul. A Nemeskéri-kúria 

kertjében tartott városi ünnepségen ő 

is, és első számú munkatársa, Michèle 

Bardot is jelen voltak. Az elhangzott 

műsor szövegét természetesen nem 

érthették, benyomásaikat mégis sze-

rették volna megosztani velünk:

– Nagy élmény volt látni, mennyire 

nem formális, hanem valóságosan 

megélt, bensőséges ünnep volt ez. 

A nyelv ismerete nélkül is pontosan 

érzékelhető, ha egy közönség közös-

ségként van jelen valahol, ha egyet-

értéssel és elismeréssel fogadja a szó-

nok szavait, amelyek közös igazságok 

hordozói. Ezek a 10-12 éves gyerekek 

is (a Gézengúzok – a szerk.) nem csu-

pán szerepeltek, hanem teljes átélés-

sel, a szívükből szóltak. Látszott az ar-

cukon, hogy nemcsak tudják, de át is 

érzik, amiről beszélnek. Nem először 

látom, mégis nagy hatással volt rám 

a magyarok hazaszeretetének meg-

nyilvánulása, és az, ahogyan a múlt 

a jelen részeként élhet tovább a szí-

vekben – nyilatkozta Georges Pons.

A március 15-ei esti fogadáson a dél-

utáni órákban érkezett svájci spor-

tolók is tolmácsolták városuk veze-

tésének köszöntő szavait. A csoport 

vezetője, Christian Multone maga is 

városi képviselő, ám most a monthey-i 

teniszklub színeiben érkezett hoz-

zánk, csakúgy, mint a csapat többi 16 

tagja. Négy napot töltöttek nálunk, 

és ezalatt nemcsak a sportra, de kör-

nyékbeli kirándulásokra, budapesti 

városnézésre is jutott idő. Búcsúzóul 

elmondták:  jövőre, a klubjuk fennál-

lásának 100. évfordulójára rendezett 

ünnepi programokon nagy örömmel 

látnák vendégül a gödieket.

Koditek Bernadett

33/2004. Göd Város Önkormányzatának rendelete

A közterületek elnevezéséről és azok jelöléséről (kivonat)

32. § (1) A házszámtáblát épületen, kerítésen, a közterület felőli bejáratnál, ezek hiányá-

ban tartószerkezeten, közterületen jól látható módon kell elhelyezni. 

(2) A házszámtábla beszerzéséről, elhelyezéséről, a természetes elhasználódás miatt 

szükséges cseréjéről, a tábla eltűnése, megsemmisülése vagy súlyos megrongálódása 

esetén a pótlásról és elhelyezésről, illetve minden esetben a karbantartásról és tisztán-

tartásról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.

IV. Szabálysértési és záró rendelkezések 

35. § (*1)

Szabálysértést követ el és 30 000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 

a.) az utcanévtábla elhelyezését megakadályozza, 

b.)az utcanév- és házszámtáblát gondatlanul megrongálja, beszennyezi, szövegét meg-

változtatja vagy olvashatatlanná teszi, engedély nélkül eltávolítja, 

c.) a házszámtábla beszerzési, elhelyezési, karbantartási és pótlási kötelezettségé-

nek nem tesz eleget.

Táblák nélkül nehéz 
eligazodni

Több helyen megkoptak, olvashatatlan-
ná váltak vagy egyszerűen hiányoznak 
a tájékozódást segítő táblák. Máshol 
növények vagy különböző tárgyak ta-
karják el az utcák nevét, a házszámokat. 
Pedig láthatóságuk nagyon lényeges! 
Vészhelyzetben például különösen fon-
tos lehet, hogy a tűzoltók, a mentők, 
az orvosi ügyelet vagy a rendőrség a le-
hető legrövidebb időn belül odatalálja-
nak az adott címre. De a táblák támpon-
tot jelentenek a közüzemi szolgáltatók 
munkatársainak, a postásnak, az adott 
környéken kevésbé járatos gödi lako-
soknak és a helyismerettel nem rendel-
kező idelátogatóknak is. 

Testvérvárosi látogatások

Marignane és Göd barátsága immár 15 éves.
A képen elöl: Markó József és Georges Pons. 
A háttérben: Kovács László és dr. Pintér György

Monthey városa különleges ajándékot 

küldött Gödnek: mesterséges drágaköveket. 

A képen balról jobbra: Markó József,  

Christian Multone és Bornemissza Lajos 
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A zöldhulladék kezelése Gödön 2012-ben
AZ IDÉN LERAKÓJEGGYEL MŰKÖDIK A ZÖLDHULLADÉKTELEP
Április elsejével újra megnyílik a zöldhulladék-lerakó, amely a Nemeskéri Kiss Miklós utcáról, a temetővel szemben 

nyíló földúton át közelíthető meg. Változás azonban, hogy a lerakót vállalkozás üzemelteti. A városi szolgáltatások 

köréből kikerült a tevékenység, s a szemétszállítási díj nem tartalmazza a zöldhulladék elszállításának aköltségeit. 

A 
házaktól az erre a célra vásárolt zsák-

ban történő zöldhulladék-elszállítás 

megszűnik. Kivételt képeznek ez 

alól a tavalyi évben 280 forintért vásárolt 

zsákok. Az ezekben a zsákokban az in-

gatlan elé kihelyezett zöldhulladékot 

a TESZ 2012. április 30-ig begyűjti és el-

szállítja. Ugyanígy az összekötözött galy-

lyakat is a hónap végéig hetente egyszer 

elszállítja el a Településellátó Szervezet. 

Ám az elszállítás napja azonban nem fel-

tétlenül esik egybe a körzetre érvényes 

szemétszállítási nappal. A tavaly vásárolt, 

és az idei év április 30-áig fel nem használt 

zöldhulladékos zsákokat a TESZ-nél de-

cember 31-ig vissza lehet váltani az ere-

deti, 280 forintos áron.

Aki nem tud, vagy nem akar a saját a tel-

kén komposztálni, az lerakójegyet vásárol-

hat a gazdaboltokban (Wolav Gazdabolt 

2132 Felsőgöd, Duna u. 4., Fakusz Barkács- 

és gazdabolt 2131 Göd, Pesti út 82/a), va-

lamint a TESZ-nél, és saját autóján viheti ki 

a lerakótelepre a kertjében vagy portája 

előtt összegyűjtött zöldhulladékot. A le-

rakójegy ára a Képviselő-testület és a vál-

lalkozó megállapodása alapján 200 forint. 

Egy jegyért egy darab, maximum 120 lite-

res zsák tartalma helyezhető el a telepen. 

A zsákot a lerakóhelyen ki kell üríteni, így 

azt a tulajdonos, környezetbarát módon 

többször is felhasználhatja. Az őszi lomb-

hulladék kezelésére a Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság új javaslat ki-

dolgozását ígérte.

„Komposztálni menő dolog!”
Az idézet egy tízesztendős gödi kisfi útól 

való, aki részt vett a Zöldülj-fordulj kiállí-

táson, amelyről alább bővebben is olvas-

hatnak.

Nem kerülhet a kommunális szemét közé 

a zöldhulladék: a kamerával megfi gyelt 

lerakóhelyen visszafordítják, és alkalman-

ként 100 000 forintra büntetik a szemét-

szállítást végző céget, ha mégis lombot 

vagy fűnyesedéket találnak a háztartási 

hulladék közé vegyítve. A „visszaesőket” 

ki is tilthatják a lerakóhelyről, ami azt 

eredményezné, hogy a gödi kommunális 

hulladékot egy messzebb lévő lerakóba 

kellene szállítani. Ez természetesen jelen-

tősen megemelné a szemétszállítási díjat. 

A TESZ munkatársai ezért szúrópróbasze-

rűen ellenőrzik a kukák tartalmát, és ha 

zöldhulladékot találnak benne, nem ürítik 

ki a tárolóedényt.

A komposztálás környezetbarát és 
költségkímélő megoldás
Az önkormányzat a zöldhulladék keze-

lésének kérdéskörében arról is döntött, 

hogy árajánlatot kér komposztálókeretek 

beszerzésére, és jutányos áron vagy térí-

tésmentesen bocsátja azoknak a gödi pol-

gároknak a rendelkezésére, akik szívesen 

vállalkoznak a saját kertjükben keletkező 

növényi hulladék komposztálásra.

A kommunális hulladék mennyisége je-

lentősen csökkenthető a konyhai zöld-

hulladék (nyers gyümölcs és zöldség, 

valamint tojáshéj, kávézacc, teás fi lter, 

kenyérmaradék stb.) külön kezelésével. 

A kert méretétől és fl órájától függően 

egy-két négyzetméternyi területen bő-

ven elfér a fűnyesedék, az apróra vágott 

gally és némi lomb is. A nyári időszakban 

a komposztálás gyors és látványos, érde-

mes tehát belekezdeni gazdasági okok-

ból, kényelemből és a környezetvédelmi 

szempontok miatt is. Ráadásul minden 

tévhit ellenére: a szakszerűen kezelt kom-

poszt egyáltalán nem büdös.

A ház előtti közterületen keletkező 
zöldhulladék sorsa
Visszatérő kérdés, pedig egyértelmű 

az (országos) szabályozás: az ingatlan ke-

rítésétől a közútig terjedő közterület kar-

bantartása – tehát a fű nyírása, az ágak 

metszése, a lomb összegyűjtése, az aller-

gizáló növények eltávolítása, a téli síkos-

ság-mentesítés és az árkok lefolyásának 

biztosítása – az ingatlantulajdonos fel-

adata. Így alapvetően az ott keletkező 

zöldhulladék kezelése, ártalmatlanítása is 

az ingatlantulajdonos kötelessége.

Az égetés rendjéről
A kerti (kiszáradt) zöldhulladékok, 

gallyak égetésére május elsejéig, 

péntekenként 8 és 18 óra között van 

mód, kerülve a hosszas füstölést. 

Az országos tűzgyújtási tilalom 

nem érinti a belterületi kistelkeket, 

csak az erdőket és az erdősávok 

200 méteren belüli körzetét.

A kertben keletkező zöldhulladék ártalmatlanításáról mindenkinek gondoskodnia kell
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F
olytathatnám Janikovszky Éva nyomán 

azzal, hogy „minden gyermek tudja, még 

a legkisebb is”, mit jelent a tudatos vásár-

lás. Bizony nem csupán a lista otthoni össze-

állítását jelenti, hogy felesleges dolgok ne 

kerüljenek a kosaramba. Ha előnyben részesí-

tem a helyi alapanyagokból, helyben készült 

terméket, azzal támogatom a helyi termelő 

és/vagy vállalkozó megélhetését, óvom a kör-

nyezetemet, és energiát takarítok meg azzal, 

hogy nem a világ másik feléről ideutaztatott 

terméket veszem meg. És, persze, nem kérek 

műanyag zacskót. Ma Magyarországon na-

ponta 1 millió 300 ezer nejlonzsák fogy…

Biokertészkedni nem nehéz
A biokertészség több annál, mint hogy min-

dent a természetre bízva hagyjuk eldzsungel-

esedni a kertünket. Kizárólag növényi alap-

anyagokkal permetezzünk, a talajtakarást 

levelekkel, levágott fűvel végezzük, a talaj 

minőségének javítására komposztot használ-

junk. A vegyes kultúrákban ültetett növények 

segítik egymás fejlődését, és távol tartják 

az élősködőket. 

Madárbarát kertje bárkinek lehet
A bokraink, cserjéink közé válasszunk olyat 

is, ami búvóhelyet, eleséget ad a szárnya-

soknak. Télire odú kihelyezésével segíthetjük 

az itt telelőket, s a fagyok beálltával érdemes 

elkezdeni etetésüket. Nyáron illik vízről gon-

doskodnunk a számukra, itatásra és fürdőzés-

re. Hálás trillájuk lesz a köszönet, no meg a lé-

nyegesen kevesebb légy, szúnyog és egyéb 

bogár.

„Zölden” a házon belül is lehet élni
Megteremthető a harmónia a természettel, 

ha előnyben részesítjük a környezetbarát 

tisztítószereket, amelyek kiválthatják a klóros, 

aeroszolos, minél dizájnosabb, annál agresz-

szívebb társaikat; és a takarékos energiafel-

használást, amely a lehető legtöbb kézi erőt 

preferálja (pl. citromfacsarásnál vagy mák-

darálásnál), no meg a megválogatott izzókat, 

a mozgásérzékelős kapcsolókat és az ener-

gia- és víztakarékos háztartási készülékeket. 

Ezek apró lépések, de sok kicsi sokra megy.

V. Pálfai Kinga

„Zöldülj, fordulj!”
Több száz gyerek vett részt az önkormányzat által szervezett környezetvé-

delmi kiállításon, amelynek a művelődési ház adott otthont.  Sokuk családjá-

ban lehetett téma vacsoránál a tudatos vásárlás, a szelektív hulladékgyűjtés, 

a komposztálás, a biokertészkedés és a madárbarát kert. 

Az interaktív kiállítást  nagyon élvezték a gyerkek . A környezettudatosság  titkaiba Jakab 

Júlia és Dombi Rita vezették  be őket . (A képen Dombi Rita) 
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A 
2004-ben piacra lépő Emergency 

Service Kft. az orvosi ügyeleteket 

üzemeltető magánszolgáltatók 

között 2005 közepére piacvezető cég 

lett az országban. 2008-ban a cégnél 

bevezettük az ISO 14001, illetve az ISO 

9001 minőségirányítási rendszert 

a mentés, a betegszállítás és a sürgős-

ségi betegellátás területén.

Cégünk elsősorban a központi és 

a gyermekorvosi, valamint a fog-

orvosi ügyeletek szervezésével 

és üzemeltetésével, egész-

ségügyi oktatással, továbbá 

rendezvények orvosi és men-

tőbiztosításával, őrzött beteg-

szállítással foglalkozik.

Az Emergency Service által üzemel-

tetett orvosi ügyeleteken elsősorban 

helyi, gyakorlattal és helyismerettel 

rendelkező munkatársakat alkalma-

zunk. 

*

A Dunakeszi kistérség területén a Du-

nakeszi, Fót és Göd lakosait ellátó 

központi orvosi ügyeleti szolgáltatást 

nyílt közbeszerzési eljárás során nyer-

te el cégünk. A közbeszerzési pályá-

zatban foglaltak alapján 2012. április 

elsejétől kellett volna a szolgáltatást 

megkezdenünk.

Az ellátórendszer struktúráján, annak 

szakemberekkel történő megvizsgá-

lása után racionálisan változtattak 

a pályázatot kiíró önkormányzatok.

Jelenleg mindhárom településen éj-

szaka egy-egy orvos végzi a betegel-

látást a rendelőben, illetve a beteg la-

kására történő kiszállással. A pályázati 

kiírás értelmében a jövőben Dunake-

szin egyszerre két orvos teljesít majd 

szolgálatot. Az egyik csak a rendelőt 

felkereső betegeket látja el, míg a má-

sik orvos a lakáshívásokat. Ezen felül 

Göd és Fót településeken az eddigi 

betegellátási adatok alapján a leg-

frekventáltabb időszakban minden-

nap lesz ambuláns ellátás.

Sajnos előre nem látott, az önkor-

mányzatokon és cégünkön kívülál-

ló okok, adminisztratív tényezők és 

az egyik érintett fél jogi lépései miatt 

meghiúsult az áprilisi indítás. 

Ezen okok, valamint a jelenlegi szol-

gáltató szerződésének lejárta miatt 

egy ideiglenes szerződés köttetett, 

amely azonban nem a végleges szer-

kezetű ügyeleti formát jelenti, de biz-

tosítja a zavartalan ügyeleti ellá-

tást.

Cégünk vadonatúj eszközökkel és 

gépjárművel készült fel a feladatra. 

A zavartalan ellátás és a helyismeret 

okán a jelenlegi személyzet legtöbb 

tagját tovább szeretnénk foglalkoz-

tatni, hogy a lakosság minél keveseb-

bet vegyen észre a váltásból. 

A végleges szerződés megkötésétől, 

várhatóan májustól még egy újdon-

ság lesz a rendszerben, miszerint a je-

lenlegi ügyeleti telefonszám helyett 

minden lakos a 104-es segélyhívón, 

valamint egy addigra közzétett hívó-

számon veheti fel a kapcsolatot az or-

vosi ügyelettel. Az ügyeleti gépkocsi 

mozgását a mentőszolgálat központi 

irányítócsoportja fogja koordinálni. 

Ez szakmailag komoly előrelépés, hi-

szen az egységes irányítás átláthatób-

bá és biztonságosabbá teszi a rend-

szert. Kizárja a párhuzamos hívásokat, 

gyorsítja a bejelentés súlyosságának 

megfelelő mentőügyeleti egység ri-

asztását, egységesen kezeli a sürgős-

ségi ellátás résztvevőit. Az ügyeleti 

gépkocsiban a mentők által használt 

rádió üzemel majd, amelyen keresz-

tül a kocsi közvetlen összeköttetés-

ben lesz a mentőkkel, illetve emellett 

a kórház sürgősségi osztályával is.

Az ügyeleti szolgáltatáson túl tervez-

zük a lakosság egészségügyi oktatá-

sában és szűrésében, valamint a pre-

venciós felvilágosító munkában való 

aktív részvételünket is. Ez cégünknél 

bevett gyakorlat az általunk ellátott 

területeken.

Az ügyeleti rendelőkben egy 

gyűjtődobozt helyezünk ki kérdő-

ívekkel. Ezen az ellátott betegek 

anonimitásukat megtartva vé-

leményezhetik munkánkat, 

javaslatokat, észrevételeket 

tehetnek. Ez szintén gyakorlat 

cégünknél, és nagyon hasz-

nosnak gondoljuk mind mun-

kánk és munkatársaink, mind 

a betegek szempontjából.

Rédei József

ügyvezető igazgató

Tájékoztatás az orvosi ügyeleti 

rendszer változásairól

Az ügyelet 
rendelkezésre állási 
ideje
A gödi lakosság részére ambuláns el-

látás (személyes megjelenés esetén)

Dunakeszin:

hétközben: 18.00-tól 08.00-ig, 

munkaszüneti napokon:

08.00-tól 08.00-ig.

Telefon: (06 27) 341-902

Gödön:

hétközben: 19.00-tól 23.00-ig, 

hétvégén és ünnepnapokon: 

08.00-tól 16.00-ig.

Szintén a fenti időpontokon belül le-

hetséges az ügyeleti autó lakásra hí-

vása. Az ügyeletes orvos Dunakeszi-

ről indulva a sürgősségi szempontok 

fi gyelembevételével vonul ki a hívás 

helyére.
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K
ellemetlenebb volt azok meg-

lepetése, akik nem vették észre 

az újonnan kihelyezett táblát, és 

rutinból kanyarodtak a megszokott 

útvonalon, majd közlekedésrendésze-

ti intézkedés keretében több tízezer 

forintos közigazgatási bírság megfi -

zetésére kötelezték őket. Többen pa-

naszkodtak is szerkesztőségünkhöz 

fordulva arról, hogy nem érzékeltek 

bevezetési, úgynevezett türelmi idő-

szakot, hanem rögtön a szankcioná-

lással találták szembe magukat. Volt, 

aki arról számolt be, hogy civil autó 

„fedezékéből” kiszálló rendőr szabta 

ki a büntetést. Utánajártunk.

Tábla a villanyoszlopon

– A közlekedési tábla kihelyezése 

a közútkezelő feladata, a közlekedési 

szabályok betartatása pedig a miénk 

– tájékoztatta lapunkat Nagy Attila 

rendőr százados, gödi őrsparancsnok. 

A vasúti átjáró utáni balra kanyarodás 

lehetősége azt a veszélyt hordozza 

magában, hogy a kanyarodó autó fel-

tartja a többi gépjárművet a haladás-

ban, és esetleg egy vagy több közülük 

a síneken marad, miközben a sorom-

pók újra lezárják az átjárót. A KRESZ 

egyébként előírja, hogy a sínekre csak 

akkor szabad ráhajtani, ha meggyő-

ződtünk arról, hogy az előttünk hala-

dó gépjármű már elhagyta az átjárót, 

és biztonságosan átérünk a síneken.  

Ezt a tételt azonban szinte mindenki 

fi gyelmen kívül hagyja. Ezért is rend-

kívül veszélyes közvetlenül az átjáró 

után a balra kanyarodás. A 20/1984. 

(XII. 21.) KM rendelet 9. § (6) bekezdés 

b) pontja kimondja: „a vasúti átjáró 

felől érkező járműforgalom részére 

az útkereszteződésnél külön – a ren-

delkezésre álló hosszban – útfelüle-

tet (menekítő sávot) kell biztosítani, 

kivéve, ha a vasúti átjárót szabályo-

san igénybe vevő leghosszabb jármű 

a vasúti átjáró és az elsőbbséggel ren-

delkező út között biztonságosan el-

fér”. A rendelet alapján egyértelműen 

jogos igény, hogy kanyarodó sáv ki-

alakítása lehet a megoldás a problé-

mára hosszú távon. Addig is átmeneti 

megoldásként, baleset-megelőzési 

szempontból indokolt a közlekedési 

hatóság által kihelyezett tábla.

Újabb tábla várható

– Mivel a fenti rendelet minden vas-

úti átjárónál egyformán szabályoz, 

az alsógödi vasúti átjárónál is fenn-

áll a balra kanyarodás tilalma, hiszen 

a Mikszáth Kálmán utca is hasonló 

elhelyezkedésű. Tehát a 2-es főút fe-

lől érkezőknek az átjárót elhagyva 

jobbra vagy egyenesen szabad csak 

továbbhaladniuk – ezen a közleke-

dési csomóponton is várható a balra 

kanyarodást tiltó tábla kihelyezése, 

a szabály betartatásának segítésére.

Lesből támadva, azonnal büntetve

– Egy hónap türelmi időt adtunk, de 

ennél többet vártunk a szankcioná-

lással. Az utóbbi időben pedig ritkí-

tottuk a szabályszegések rögzítését, 

mivel a szájhagyomány nyomán elter-

jedt a tiltás, és véleményünk szerint 

csökkent a szabálytalankodók száma. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a jö-

vőben hasonló fényképes rögzítés-

re nem lehet számítani az adott út-

szakaszon, mint ahogy azt sem lehet 

garantálni, hogy minden alkalommal 

felmatricázott járőrautót tudunk kül-

deni a helyszínre. Gépjárműállomá-

nyunkban valóban van jelzés nélküli 

autó is, amely azonban szintén a ha-

tóságé – tájékoztatta a lap olvasóit 

Nagy Attila rendőr százados, gödi őrs-

parancsnok.

V. Pálfai Kinga

Balra kanyarodni tilos a vasúti átjárók 
elhagyásakor
Meglepődve tapasztalták a felsőgödiek és a Vasúti fasoron régóta közleke-

dők, hogy balra kanyarodást tiltó tábla került a vasúti átjáró Ady Endre utca 

felőli oldalára.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG

Fessük ki a gödi

vasútállomás aluljáróját!

Elszánt lakossági kezdeményezés-
ként, az önkormányzat és a civilszer-
vezetek, egyesületek támogatásával 
ismét részt vesz Göd a Let’s Colour 
Magyarország pályázatán.
Amennyiben a kiíró honlapján 
(http://letscolour.hu/) elegen szavaz-
nak a kezdeményezésre, megnyer-
hetjük a teljes – ma még elszomorító 
állapotot mutató – falfelület megszé-
pítéséhez elegendő festéket.

Szavazási időszak:

2012. április 2. 0 órától

április 22. 24 óráig. 

Egy kattintás – egy újabb esély! 

Szavazzunk Gödre!

Az új jelzőtáblát a szokásos útvonalukon közlekedők közül eleinte sokan nem vették észre 
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A 
címet olvasva bizonyára sokan 

felkapják a fejüket. Másik Gö-

di-sziget? Hiszen az az egy Ho-

moksziget is az esztendő legnagyobb 

részében a parttal egybefüggő terü-

let! Talán lesz, aki kisétál a Duna-part-

ra vagy megnézi a Google térképein, 

majd rezignáltan veszi tudomásul, 

hogy nincs is „másik” Gödi-sziget. Pe-

dig létezett még nem is olyan régen, 

bár történetét a legidősebb gödiek 

sem igen ismerhetik. Lássuk tehát, mit 

is kell tudni az egykor nagy galibát 

okozó Nagy-Gödi-szigetről, melyet ma 

leginkább Fegyveresi-sziget néven is-

merhetünk!

A Nagy-Gödi-sziget 
a történelem sodrában
A sziget történetéről az első feljegyzés 

a XV. század elejéről származik. Így ír-

nak róla az oklevelek:

„Özvegy Erzsébet királyné meggyőződ-

vén arról, hogy Zsigmond király Széchy 

Miklós fi a Tamástól az ő Gewd (Göd) 

birtokukhoz tartozó szigetet azon felté-

tellel vette el, hogy mással kárpótolja, 

de mivel ez nem történt meg, a szigetet 

visszaadja.”

Akkoriban a mai Homoksziget még 

nem lehetett több egy kicsiny sziget-

nél vagy zátonynál, így több mint való-

színű, hogy a birtokper a „másik” gödi 

szigetről emlékezik meg. E két, vízzel 

körülölelt földdarab között meglévő 

jelentőségbeli különbségről megem-

lékezik egy 1826-os leírás is: 

„Gődi Pusztát mosó nagy Duna bal part-

ja fekete agyagos, szakadozott, némelly 

helyeken kettős partot is tsinál; hellyel 

bokros ugyan, de mégis olly porhanyós, 

hogy a’ Duna vizének ellene nem álhat-

ván naponként belyebb ereszti; és innét 

eredttek a’ Kis- és Nagy Szigetek, mellyek 

Gődi Pusztához tartoznak. – Ezek kőzűl 

a’ kisebb Sziget vad bokrokkal benyőlt 

sűrűség; – a’ nagyobb sziget sok bokrok 

közőtt is szénát, és gyumőltsöt terem; 

mindkettőnek partjai azonban víz mo-

sás által láthatóképpen fogynak.”

Ebből a leírásból kitűnik, hogy a másik 

szigetet a mezőgazdaság hasznosítot-

ta. Általános jelenség volt már a közép-

korban is, hogy a dunai szigeteket gyü-

mölcsösként használták, valahogy úgy, 

mint a híres szatmári szilvafás ártereket 

manapság. A Helembai-sziget például 

az esztergomi érsek gyümölcsöskert-

je volt, ahol törvény tiltotta a kikötést. 

A Nagy-Gödi-sziget történetének leg-

emlékezetesebb eseménye azonban 

1775 telén történt. Így ír róla a krónikás:

„A most elmúlt év december havában 

iszonyú emlékezetet meghaladó idő óta 

nem látott, folyton eső hó borította el 

az egész vidéket, úgy, hogy onnét a leg-

szomorúbbakat gyanítani s a következő 

év elejét a tapasztaltabbak, mint igen ve-

szélyest kezdték sejteni. Az aggodalom 

nem is volt alaptalan, ugyanis a Duna 

ugyanazon hóban igen vastag jéggé tö-

mörülvén, ezen hó 15.-éig megmaradt 

ugyan szilárd hidegségben, de folyton 

növekedésben emelkedésében, míg a hi-

deg enyhülni kezdvén, az olvadó hó a föl-

dekről és hegyekből nagy folyamokban 

rohanván le a már önkény megáradó 

Dunát szerfölött feldagasztotta, és az ad-

dig kiáradó víz nagyságát majdnem 

megközelítette, midőn íme a következő 

nap hajnala hasadtakor iszonyú dördü-

léssel, mintha az ég dörgött volna, talán 

folyását gátoltatni tovább nem akarván, 

A „másik” Gödi-sziget
Ha az olvasó belegondol abba, hogy merre indul el legtöbbször Gödről, akkor valószínűleg a következő megálla-

pításra jut: a leggyakrabban választott irány a déli. Lemaradva ezt követi az északi, míg a keleti és a nyugati irány 

szinte teljesen hiányozna a felsorolásból. Mintha a Duna és az új kettes út hermetikusan lezárná a mozgásterünket. 

Ezért lehet, hogy Szigetmonostor, illetve Csomád és Őrbottyán meglehetősen ritka úticélja a gödieknek? Most fe-

lejtsük el az észak-déli irány nyújtotta kényelmet, és keljünk át a Duna túloldalára! 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képező táj  látszólagos egyhangúsága ellenére sok érdekességet rejt 

A régi térképeket nem csak a kutatók 

böngészik szívesen
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meg törte a jeget, és egy kissé szabad fo-

lyást engedett a víznek, de déli 11 órakor 

Göd szigeténél feltorlódott, és a homokra 

emelkedő jég gátolta a folyást, és midőn 

így a szegény polgárok magokat a leg-

nagyobb veszélynek kitéve lenni vélték, 

az akadályozott víz visszatért az ismert 

mederbe, s ezt csakhamar elhagyva, 

az egész közeli földre annyira kiöntött, 

hogy míg az emberek aggódva néznek 

körül és holmiaik összeszedéséről gondos-

kodnak, ezen káptalani város alsó részén, 

mely alacsonyabb fekvésű és a Dunához 

közelebb van, a legtöbb házat annyira el-

foglalta, hogy mindkét városban 105 há-

zat nagyrészt leomlasztott, a többit pedig 

megrongálta...”

Ugyanaz történt 1775-ben Gödnél, 

mint a Csepel-sziget északi csúcsán 

1838-ban. A feltorlódott jégtáblák által 

felduzzasztott víz mindkét esetben ha-

talmas károkat okozott, az utóbbi Pest 

városát döntötte romba. Ugyanúgy, 

ahogy a pesti árvíz okait megszüntet-

ték, a Nagy-Gödi-sziget sem kerülhet-

te el a sorsát. A régen egy kilométer-

nyi árteret bebarangoló folyó Gödnél 

nagyon ellaposodott. Előfordult, hogy 

a hajósok heteket vesztegeltek, míg 

át tudtak kelni a gödi gázlón. Mint-

egy 130 évvel ezelőtt számolták fel ezt 

a helyzetet a vízügyi szakemberek. Két 

nagy töltéssel zárták el a monostori ol-

dalon lévő mellékágat, hozzákapcsol-

va a Szentendrei-sziget tömegéhez. 

Így veszett el ez a kicsiny terület Göd 

számára; elvesztette régi nevét is, ma 

Fegyveresi-sziget néven közigazgatá-

silag Pócsmegyerhez tartozik. 

A védett Fegyveresi-sziget 
látnivalói
Mindössze negyedórányi sétára esik 

a szigetmonostori révháztól északi 

irányban. A töltés kétfelől kerüli meg 

a szigetet. Mindkettő könnyedén jár-

ható kerékpárral, gyalog, babakocsival 

és akár lóval is. Hogy miért is érdemes 

ellátogatni ide? Egyfelől ez a terület 

a Homokszigethez hasonlóan a Du-

na–Ipoly Nemzeti Park része. A töltés-

ről egyhangúnak látszó táj számtalan 

meglepetést tartogat. A legmélyebb 

részeken gyakran még víz csillog, ked-

velt helyei ezek a dagonyázó vaddisz-

nóknak. A szárazabb területeken a tér-

dig érő fűben gázolva olyan érzésünk 

lehet, mintha a történelmi korok előt-

ti Alföldön járnánk. Az erdőszéleken 

burjánzó kökény- és galagonyabokrok 

között csak az éles szeműek juthatnak 

keresztül a vadcsapásokat követve. 

A terület azonban nem egyhangúan 

sík, a régi mederformák hullámai meg-

maradtak, kivehető az egykori sziget 

lágyan lejtő pereme is. A sziget mag-

területét kirajzolja a kora tavasszal nyí-

ló védett ligeti csillagvirág, mely kék 

szőnyegként borítja a tavalyi avart. 

Erdei jórészt megőrződtek természe-

tes állapotukban, kidőlt fák, lecsüngő 

liánok kölcsönöznek neki szinte ős-

erdei hangulatot. Ezt az érzést erősít-

heti bennünk az a tény is, hogy egyet-

len út vezet be a töltések által határolt 

területre, mely maga ugyancsak egy 

töltésen fut. Csodálatos jegenyefa- és 

platánsor szegélyezi egészen a surányi 

árvízvédelmi központ lezárt területéig. 

Ha itt lesétálunk a partra, a sarkantyú-

tól pár méterrel lejjebb megtalálhat-

juk a surányi vízmércét. A sziget déli 

részén az ember is otthagyta keze 

nyomát a tájon. Aprócska szántó és 

mellette emelkedő vadászles, kosár-

kötő fűzültetvény jelenti manapság 

a Fegyveresi-sziget mezőgazdaságát. 

A nyílt mezők és művelt területek el-

lenére az erdők lassú térhódítása fi -

gyelhető meg. Először a cserjék veszik 

birtokba a mezőket, majd őket a fák 

követik. Egyelőre a Fegyveresi-sziget 

őrzi számtalan arcát, mely csak akkor 

mutatkozik meg igazán, ha letérünk 

a töltés által kijelölt útról, és belevetjük 

magunkat az egykori Duna-mederben 

felnőtt vadonba.

Jó lenne, ha a gödiek – ha csak egy-egy 

kirándulás vagy kerékpártúra erejéig is 

– újra felfedeznék azt, hogy keleti és 

nyugati irányban is számtalan látniva-

ló vár bennünket!

Szávoszt-Vass Dániel

dunaiszigetek.blogspot.com

Megnyílt 
a Huzella-kert
A gödi „Huzella-kert” arborétum ismét 

várja a látogatóit a hét minden nap-

ján, 8-tól 18 óráig, a 2131 Göd, Jávorka 

Sándor u. 14. szám alatt, előzetes beje-

lentkezés alapján. 

Telefon: (06-30) 339-5671

e-mail: botanikuskert.god@gmail.com
Pár hétig a szigeten is nagy területen virágzik a ligeti csillagvirág

A műholdképen egyértelműen kivehető 

a sziget
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L
assan megérkezett a várva várt ta-

vasz, a folyó kékjén egyre vadabbul 

pattogtak a napsugarak. A hosszú, 

hideg téltől elcsigázott állatok előme-

részkedtek barlangjaikból, téli-, majd 

tavaszi kabátjukat is maguk mögött 

hagyták. Mindannyian a víz közelébe 

vágytak, arra igyekeztek – ki tekerni, ki 

sétálni vagy sétáltatni, ügetni, sprintel-

ni, netán andalogni, esetleg nézelődni 

óhajtott a parton. A gát hátán hala-

dó kerékpárút gyorsan benépesült, 

a korábban ködszürke nyugalomba 

meredt aszfaltcsík most pezsgő höm-

pölygést mutatott. Nemcsak az idő-

járás, a hangulat is felforrósodott, 

amikor Drótszamár – vad csengetése 

ellenére – nem fért el a Süncsalád po-

rontyai mellett, Nyúlcipő pedig a Ku-

tyafüle által „ottfelejtett” piszokba 

lépett, mikor megpróbálta jobbról ke-

rülni a feltorlódott tömeget. A „nem-

zetközi helyzet” fokozódott, a parti 

állatok a harmadik bástyánál gyűltek 

össze, hogy megvitassák és kivizsgál-

ják a közlekedésügyi problémát, sőt, 

vérmérséklet szerint a bűnöst is meg-

jelöljék. Bűnbak szerencséjére aznap 

nem járt lent a Duna-parton, amúgy 

ezt is a nyakába varrták volna.

Drótszamár volt a leghangosabb – 

csengője is csupán neki volt –, hát ő 

vette magához a szót. Drága állatba-

rátaim – kezdte némi teátrális jelleg-

gel –, induljunk ki abból, hogy ez egy 

kerékpáros út! Tehát kinek van elsősor-

ban joga itt haladni? Hát persze hogy 

nekem és kétkerekű barátaimnak. Ter-

mészetesen nem kívánjuk kisajátítani 

az utat, tehát ezennel kijelentem, hogy 

további állatok is felmerészkedhetnek 

reggel hat és délután három, valamint 

este hét és negyednyolc között, írásos 

engedéllyel. Nem vagyunk szívtelenek, 

tehát ne vádoljatok azzal, hogy valódi 

állatok vagyunk. Természetesen nap-

közben is kilátogathattok az útra. Ilyen-

kor azonban arra kérlek titeket, hogy 

a nyugodt haladásunk érdekében ki-

zárólag a korláton egyensúlyozva köz-

lekedjetek – kettőt csengetett, egyet 

kattintott a váltóval és elégedetten 

nyugtázta, hogy ő bizony most meg-

mondta a veretes igazságot.

Sünmama tollas szomszédjától köl-

csönzött szarkasztikus mosolyával 

fordult Drótszamár felé: – Vélemé-

nyed szerint három sünporonttyal és 

egy babakocsival felszerelkezve ho-

gyan tudok majd eljutni a játszótérig 

és vissza? Az említett időbeosztást 

pedig nyilván te sem gondolod ko-

molyan, ez nem az Állatfarm, csacsi-

kám – mérgelődött. – Próbálom én 

terelgetni a gyerekeket, de a bringaút 

egyik sávjában tartani sem egyszerű 

őket, nemhogy a korláton… Hát mik 

vagyunk mi, verebek? A tutyimutyi 

Sünpapa eközben valami uniós sza-

bályozásról meg jogorvoslatról mo-

tyogott, távoli ügyvédrokonát, a ta-

rajos sült emlegetve. Amikor többen 

kérdőn fordultak felé, gyorsan hoz-

zátette, hogy az asszony természete-

sen megtanul korláton egyensúlyozni 

a három gyerekkel, amennyiben ez el-

engedhetetlen.

Nyúlcipő, a mindig sportos tapsifüles 

eközben a bástya oldalánál „nyújtott”, 

a délelőtti 10 kilométeres futását le-

tudta. Talpáról néhány perce sikeresen 

eltávolította a nemkívánatos matériát, 

s most bosszúszomjasan fordult Kutya-

füle felé. – Kit érdekelnek Sünék? Elsé-

Állatok a parton
FABULA EGY KERÉKPÁRÚTRÓL



GÖDI KÖRKÉP – 2012. 4. SZÁM 23

ÉLETMÓD

tálnak A-ból B-be, aztán hazamennek, 

ennyi. Ki lehet kerülni őket az úton. 

A probléma Kutyafülével, sőt általá-

nosságban a kutyákkal, a kutyásokkal 

van! – sóhajtott, és jelentőségteljesen 

összecsapta nagy és kidolgozott fü-

leit. – Lejönnek a partra, rohangálnak, 

összepiszkítanak mindent. Sok gaz-

da arra sem veszi a fáradságot, hogy 

a pórázt, ne adj isten!, a szájkosarat 

rájuk tegye. A „Nem bánt!” felkiáltás 

sem megnyugtató éppenséggel, ami-

kor látom, hogy a „fenevad” azt mérle-

geli, szőröstül vagy bőröstül fogyasz-

szon el engem, a mozgó célpontot. 

A futó–kutya konfl iktus régi történet: 

ha 30 méterről kiabálja az embersza-

bású gazdaállat, hogy nem harap, at-

tól én még félhetek tőle… Vagy nem? 

Kutyából nem lesz szalonna! Mit tudsz 

felhozni mentségedre, Kutyafüle?

Az eb, aki eddig füle botját sem moz-

gatta, a neki címzett provokatív kér-

dés hallatán kiköpte pofájából játszó-

gallyát – amit éppen a vízhez kívánt 

lehurcolni –, majd odaügetett a cso-

porthoz. Miféle szalonnáról beszélsz, 

tapsi? – nézett körül éhesen. – Rajtad 

nincs egy deka zsír sem. Persze hogy 

néha megkóstolok egy-egy futót, vagy 

megkergetek egy-egy biciklist a tölté-

sen, de kinek nincsenek rossz napjai? 

Amúgy pedig játékos, szeretetteljes 

módon teszem mindezt, kizárólag 

a sporteredmények, az egyéni rész-

idők fejlesztésének célzatával. A póráz 

és a szájkosár rendkívül kényelmetlen 

viselet, legtöbbünk amúgy is jól szoci-

alizált, társas négylábú. Ha azt mond-

ják: „nem harapós”, azt majdnem 

minden esetben el is hiheted, bará-

tocskám. Persze, egy-két veszett kivé-

tel mindig akad. Ha engem kérdezel, 

a nagyobb gond „gazdi szinten” van, 

kutyapiszok témában pedig egészen 

biztosan. Bár a Duna összeköt minket, 

de azért ez még nem egészen Európa. 

Különben is, a probléma onnan indult, 

hogy a Drótszamár száguldozott…

Az állatok pillanatok alatt egymás el-

len fordultak, mindenki a másikat 

okolta, vélt vagy valós korábbi sérel-

meiket is elősorolták. Már majdnem 

acsarkodásra, bajusz-összeakasztásra 

került a sor, amikor egy szemüveges 

fi gura tűnt fel az égen a lebukó nap 

fényében. A „deus ex machina”-ként 

érkező bölcs bagoly imigyen szólott 

a vitázókhoz: – Ti állatok, hát nem ve-

szítek észre, milyen szép itt minden, 

milyen csodálatos a délután itt a par-

ton? Ahelyett, hogy egymást marjá-

tok, járjatok, guruljatok utatokon és 

fi gyeljetek oda a többiekre, hiszen 

az „élni és élni hagyni” örök igazság. 

Drótszamár, tekerj lassabban és óvd 

a gyalogosokat. Kutyafüle, ne ker-

gesd a futókat, se a bringásokat, és 

„nyomaid” se hagyd el mindenütt. 

Süncsalád, ti bátran sétáljatok, de arra 

is legyen gondotok, hogy más is köz-

lekedni tudjon mellettetek. Nyúlcipő, 

ha félsz, kérd meg a kutyást, hogy fog-

ja meg az ebet. Kedves vadak, ti most 

már tudjátok, hogy az út mindenkié, 

és persze senkié, együtt kell járnotok 

rajta. Hogy az emberek erre mikor jön-

nek rá, azt sajnos én sem tudom. Ta-

lán, majd egyszer…

Turtóczki S. Ede

Gödi Családi Fesztivál 
2012 – BEHARANGOZÓ

Fétis Crossfutás 

és Hagyományőrző Nap
2012. június 2. 10:00–20:00

10.00–14.30 Fétis Crossfutás rajt/cél 

terület, kísérőprogramok: Gödi SE 

Sportpályája

Távok: 200 m ovis futás; 2,5 és 14 km.

Internetes előnevezési kedvezmény 

2012. április 1-jétől

(www.fetis.hu/crossfutas).

A 10 éves „Belépés Családostul” moz-

galom programjai: 

9.00–13.00: Ovis és kölyök focitorna

11.00–14.00: Családi váltó- és ügyessé-

gi verseny

13.30-tól: „Foci EB” – amatőr focitorna 

felnőtteknek

15.00–20.00: Hagyományőrző Nap 

a Búzaszem Iskolában

(2131 Göd, Vécsei u. 1.)

Zene,- tánc- és meseelőadások; játé-

kok, kézműves foglalkozások, kirako-

dóvásár.

Dunamenti Juniális,

Gödi Jazz Napok (1)
2012. június 3.

10:30-tól a Nemeskéri-Kiss-kúriában

Programok két színpadon: gödi és 

kistérségi óvodák és iskolák művé-

szeti csoportjai; Maszk Bábszínház; 

opera Berkes Jánossal és Pászthy 

Júliával, Keller Quartet, klasszikus zene 

és jazz Karosi Júliával, Váczi Danival 

és Lachegyi Mátéval; Éry Balázs és 

II. Lengyelfi  Miklós; Török Ádám és 

a Mini Big Band; Syrius emlékzenekar; 

Republic-koncert.

Egyéb programok: családi foci, íjászat, 

kötélpálya, kézműves foglalkozások, 

olvasóliget.

Gödi Jazz Napok (2)
2012. június 15.

18:00-tól a Nemeskéri-Kiss-kúriában

Fellépők: Snétberger Ferenc és ta-

nítványai; Dresch Quartet és a Balázs 

Elemér Group.

Pályázati felhívás
I. Gödi Kézimunka-kiállítás és 

-verseny

A gödi Gyűszűnyi kézimunkaüzlet 

és a gödi József Attila Művelődési 

Ház 2012. szeptember 14-én a Kul-

turális Örökség Napokon megren-

dezi az I. Gödi Kézimunka-kiállítást 

és -versenyt, melyre felnőttek és 

gyerekek is jelentkezhetnek.

A kiállításra és a versenyre a pálya-

munkák kizárólag a gödi Gyűszűnyi 

kézimunkaüzlet alapanyagaiból 

készülhetnek. A munkákat zsűriz-

zük, s a legjobbakat díjazzuk is. 

Részletes tájékoztatást kérni 

az alábbi elérhetőségeken lehet: 

(06-27) 334-729, (06 30) 447-3855, 

(06 30) 343-6602; www.gyuszunyi-

bolt.hu, www.godimuvhaz.hu
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B
átonyi Pál 20 évig tanított a szent-

endrei katonai főiskolán, elsősorban 

lövészetelméletet és -gyakorlatot. 

A Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hi-

vatalától ezredesi rendfokozatban vonult 

nyugdíjba, ott többek között Pest megye 

védelmi igazgatásának kormányzati és ka-

tonai koordinálásában vett részt. 

Hogyan válik egy katonaember a magyar 

őstörténet kutatójává?

– Már ifj úkoromban, amikor hadtörténe-

tet tanultam, feltűnt nekem, hogy a „hon-

foglalás” körülményeiről oktatott feltéte-

lezések – az igen művelt, ám hadászathoz 

nem értő történelemtudósaink munkái-

ban – katonailag egyszerűen lehetetlen 

megoldásokat tartalmaznak. Ez is nagyon 

érdekelt. Azután pedig – tulajdonkép-

pen a saját családfám kutatása kapcsán 

–, amikor kiderült, hogy az anyai (Wattay-) 

és az apai (Andrássy-) ág is az avar korig 

vezethető vissza, találtam olyan, még fel-

dolgozatlan levéltári anyagokat, amelyek 

nyelvészeti kutatások eredményeivel ösz-

szefésülve eddig teljesen ismeretlen té-

nyeket világítottak meg számomra.

Milyen körülmények között tudott hozzá-

jutni a kutatást előrevivő anyagokhoz?

– Rengeteg időt töltöttem a Pest Megyei 

Levéltárban és az Országos Levéltárban. 

Sok információhoz csak nagyon szigorú 

körülmények között, külön engedéllyel 

férhettem hozzá. Az motivált, hogy mi-

nél régebbi időkig mehessek vissza a ku-

tatásaimmal. Az egyes tudományágak, 

szakirányok megállapításait sok esetben 

elsőként hasonlítottam össze, majd ösz-

szegeztem. Ezeket tartom igazán saját 

eredményeimnek.

Az előadás témája: a magyarok letelepe-

dése környékünkön. Milyen felfedezése-

ket osztott meg a közönségével?

– Göd egy meghatározó magyar nem-

zetségfő és egyben egy nemzetség neve 

is volt, amelynek tagjai jelentős feladatot 

kaptak a magyar nép letelepedésénél: 

a legfontosabb dunai átkelőhelyrendszer 

működtetését biztosították. Göd magyar 

település, ám a név török eredetű – kuta-

tásaim eredménye sok nép hagyományai-

val összhangban van. A magyar nép török, 

türk gyökerekkel is rendelkezik. Letelepe-

dése katonai tevékenység eredménye 

volt, de nem háborús jellegű. Összhang-

ban hajtották végre az itt élő és a mai ma-

gyar nyelv elődjét beszélő népességgel.

V. Pálfai Kinga

A magyarok letelepedése 

környékünkön
Bátonyi Pál a gödi Eleink előadássorozat márciusi vendégeként saját kutatási eredményeit mutatta be március 22-

én a József Attila Művelődési Házban.

A Németh László Általános Iskola 

és Alapfokú Művészetoktatási In-

tézmény 2012. április 21-én (szom-

baton) Családi napot tart 9.30-tól 

14.00-ig, a Balázsovits János Sport-

csarnokban. 

Mindenkit szeretettel várnak a ren-

dezők!

Családi nap
a Piarista Szakiskolában 

a generációk közötti 

szolidaritás napjának 

alkalmából

A rendezvény időpontja:

2012. április 28., szombat

A családi napon műhelybeszélge-

tések (A család mint rendszer; Élet-

feladatok különböző életkorokban; 

Az idősebb generáció életfelada-

tai, szerepe a családban), valamint 

a generációk közötti együttmű-

ködésben rejlő erőről szóló pó-

diumbeszélgetés mellett a részt-

vevők megtekinthetik a MASZK 

Bábszínház Mátyás király bolondos 

bolondja című előadását, illetve 

a Túlpart együttes zenés gyermek-

műsorát. Itt kap helyet Az én nagy-

mamám/nagypapám című alkotói 

pályázatra érkezett művekből ösz-

szeállított kiállítás is. Ezenkívül ját-

szóház, kézműves foglalkozások, 

kézműves vásár és bográcsozás 

szerepel a programban. A családi 

nap létrejöttét a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium Szociális-, Család- és 

Ifj úságügyért felelős Államtitkár-

sága megbízásából a Nemzeti Csa-

lád- és Szociálpolitikai Intézet tá-

mogatja. 

Mindenkit szeretettel várnak 

a rendezők!

Bátonyi Pál családfakutatóból az őstörténet elhivatott kutatójává vált
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Kétszáztíz évvel ezelőtt született 

Kossuth Lajos, s az évforduló tiszte-

letére ünnepélyes zászlófelvonással 

kezdődött a megemlékezés március 

15-én városunkban, a reformkori poli-

tikus szobránál. A himnusz eléneklése 

után a város vezetői, valamint a Kép-

viselő-testület, a pártok, a civilszerve-

zetek és a közintézményeink képvise-

lői koszorúztak a huszárok díszsorfala 

között, a gyönyörűen felújított téren.

A megemlékezés következő helyszí-

ne a Petőfi  tér volt, ahol a résztvevők 

a szabadságharc költőjének szobránál 

helyezték el a megemlékezés virágait. 

Az ünneplők egy része innen, mások 

a lovasokat kísérve a Kossuth térről 

egyenesen a Nemeskéri-Kiss-kúriá-

hoz vonultak, ahol a napsütötte sza-

badtéri „színpad” előtt helyezkedett 

el az immár több száz fős tömeg.

A vendégek – köztük a Marignane-ból 

érkezett testvérvárosi küldöttek, illet-

ve a Nemeskéri-Kiss család francia-

országi ágát képviselők – köszöntése 

után dr. Katona Tamás történész tar-

tott ünnepi beszédet. A reformkor 

és az 1848–1849. évi forradalom és 

szabadságharc kutatója emelkedett 

hangvételű, jó néhány kevésbé ismert 

történelmi ténnyel és anekdotával, 

adattal színesített beszéde méltó he-

lyére emelte a megemlékezést.

A felemelő hangulathoz hozzájárult 

a Huzella Iskola Gézengúzok szín-

játszó csoportjának „Áldassék a ne-

ved, forradalom!” című zenés-táncos 

előadása, melynek forgatókönyvét 

írta és a darabot rendezte Zachár 

Zsuzsa. Az énekeseket Bíróné Csernus 

Bernadett, a GDSE táncosait Harkai 

Anett készítette fel. Az ünnep heté-

ben a Gézengúzok műsorukat három 

alkalommal mintegy ezerhatszáz diák 

előtt is bemutatták.

Az ünnepi műsor után Nemeskéri 

Kiss Miklós ezredes emléktáblájánál 

került sor a harmadik, egyben utolsó 

koszorúzásra, amelyet a Gaude Kó-

rus erdélyi népdalcsokra vezetett fel. 

Ezt követően dr. Katona Tamás meg-

nyitotta a nemzetőr ezredes halálának 

110 évfordulója alkalmából rende-

zett, a Nemeskéri Kiss család életének 

mintegy 300 esztendejét bemutató 

kiállítást a Kúria pipatóriumában. Köz-

reműködött Bazsóné Zoller Ágnes 

oboaművész, aki 1948-as katonadalo-

kat szólaltatott meg hangszerén.

A kiállítás anyagát Száhlender 

Magdolna és Mühlbacher István gyűj-

tötte össze, rendezője Göd Város Ön-

kormányzata, szervezője a József Attila 

Művelődési Ház, támogatója a Civil 

Tanács, a Városi Könyvtár és a Magyar 

Mezőgazdasági Múzeum volt. A kiál-

lított tablók a Gödi Almanachok ko-

rábbi számaiban megjelenő, a család 

történetével foglalkozó írásokból is 

sokat merítettek. A Kúria egy hóna-

pon át, április 15-ig ad helyt a tárlat-

nak, amely a továbbiakban a József 

Attila Művelődési Házban kap majd 

helyet állandó kiállításként.

Ahogyan dr. Katona Tamás fogalma-

zott: dicsőségére válik az utókornak, 

ha méltóképpen emlékezik meg 

azokról, akik előtte jártak, akik örök 

nyomot hagytak a magyar történe-

lemben, vagy annak részeként Göd 

város történetében.

V. Pálfai Kinga

Gödi megemlékezés
AZ 184849ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 

164. ÉVFORDULÓJA

„És áldó imádság mellett

Mondják el szent neveinket.”

Dr. Katona Tamás és dr. Pintér György 

köszöntötték a kiállítást összeállító 

Száhlender Magdát és Mühlbacher Istvánt 

Huszárok álltak sorfalat a koszorúzóknakTisztelgés a hősök emléke előtt (A képen balról jobbra: dr. Szinay József, Markó József és 

Pintér György)
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A
z intézmény kezdetben egycsopor-

tos (17-20 gyermek) volt, ám ma már 

két vegyes korosztályú csoportban 

50 gyermeknek biztosít helyet, a hazai 

Waldorf-óvodák közül elsőként délutáni 

ellátással. 

Körülbelül a családok fele tudatosan, 

a Waldorf-pedagógia ismeretében vá-

lasztja az intézményt, a többiek pedig 

az ismerkedés időszaka után válnak el-

kötelezettjeivé e szellemiségnek, s a Wal-

dorf-féle közösségteremtésnek. Mi fogja 

meg őket?

Utánzás
A vegyes korosztályú csoportok a csalá-

dot mintázzák, ahol a nagyobb testvér 

segíti a kisebbet. A hangsúlyos időt kapó 

szabad játék menetébe az óvónő nem 

szól bele, nem irányítja azt, de fi gyelmével 

segít megelőzni a konfl iktushelyzeteket. 

A gyermekek mellett nem tétlenkedik, 

háztartási és kézműves munkát végez: 

játékokat, eszközöket javítgat, készülődik 

a következő ünnepre, vagy a tízórait készí-

ti elő. Így a gyermek követendő példát lát 

és él meg maga körül – akad is mindig se-

gítője az óvónőnek.

Rítusok
Biztonságot nyújtva szövi át az óvoda 

életét az éves, a havi, illetve a heti szokás-

rendszer. A témakörök, tevékenységek, 

kézműves foglalkozások, munkák, éte-

lek, mesék, verses-dalos ritmikus játékok 

vissza-visszatérnek, segítve a szorongás 

oldását, erősítve a gyermekek én-képét. 

Az óvoda hétköznapjaiban természetes-

séggel megélhetőek az évszakváltásokkal 

és a (keresztény) ünnepek előkészítésével 

kapcsolatos munkálkodások. Ünnepeik-

ben a méltóságot, a tartalmat keresik, nem 

az eseményt „egyszerűsítik le” a gyerme-

kekhez, hanem a gyermeket készítik fel 

annak megélésére.

Fantázia
Szembemenve a társadalmi trenddel,  

az óvoda a természetességre épít. Jól lát-

ható ez például a gyermekek rendelke-

zésére álló játékeszközökön: csupa gyö-

nyörű, a szülők, pedagógusok által kézzel 

készített játék, és rengeteg, a gyermekek 

által gyűjtött kavics, faág, termés, melyek 

használatának csupán a fantázia szab ha-

tárt. Nincs az épületben, a kertben mű-

anyag. Nincs tévézés, nincs DVD-fi lm, 

ellenben van sok mese, melyeknek képi vi-

lágát a gyermekek képzelőerejére bízzák.

Művészeti tevékenység
A gyermekek manuális képességeinek tá-

mogatása (rajzolás, gyurmázás, gyapjúké-

pek készítése, sodrás, szövés) mind-mind 

válogatott alapanyagokkal, vegyszer-

mentes kivitelű eszközökkel valósul meg. 

A kézműves foglalkozás és a szabad le-

vegőn történő játék mindennapos tevé-

kenységek.

Tudatosság
A kicsik nem véletlenszerű sorrendben 

kapják a festéshez a színeket (előbb a pi-

ros, majd a kék, végül a sárga), melyekkel 

maguk fedezhetik fel a színkeverés va-

rázslatos világát. Tudatosan van beépítve 

például a cipós nap is a heti rutinba. Ilyen-

kor a gabona őrlésétől a tálalásig mindent 

a kis kezek végeznek – így beletanulva 

a saját életük külső körülményektől füg-

getleníthető, önálló irányításába.

Saját ritmus
A Waldorf-pedagógia lényege, hogy a kis-

gyermek, aki érzékleteiben él, az őt körül-

vevő világot a saját fejlődési útján haladva 

ismerje meg úgy, hogy a lehetőségek szé-

les körével kerüljön kapcsolatba, és képes 

legyen kiválasztani a személyiségének 

megfelelőt. Hiszen csak így válhat testileg 

egészséges, lelkileg szabad és szellemileg 

kreatív emberré.

A Waldorf-óvodapedagógia a gyermekben 

működő természetes erőket támogatja 

úgy, hogy a gyermek azokat szabadon tud-

ja alkalmazni, fejleszteni. Nincs tehát a fej-

lődést sürgető fejlesztés – vallják, minden 

gyermeknek saját ritmusa van. Mindez ol-

dott, meleg légkört kíván, amely biztosítja 

a megfelelő fi zikai és pszichés környezetet, 

s kizárja az erőszakos befolyásokat. 

Az óvónő nehézségeket leküzdő, szere-

tetteljes együttélést vállal a gyermekkel, 

amelyben a gyermek emberi méltóságát 

megőrizheti. Lehetőséget nyújt arra, hogy 

a gyermek megtalálja saját útját, és azon 

egyre önállóbban járjon. Ott ajánl segítsé-

get, ahol a gyermek éppen tart, és meg-

várja, hogy önállóan találja meg a követ-

kező lépést. Óvja a gyermek fejlődő belső 

világát. Nem engedi a túlterhelést, védi 

a gyermek saját érésének és kibontakozá-

sának tempóját. Az óvónő elvárások he-

lyett érzelmi biztonságot nyújt. 

Szülői közösség
Az óvodai életben a szülők is aktívan részt 

vesznek. Egyrészt közreműködnek az ün-

nepekre való készülődésben (az adven-

ti mézeskalácssütésben, a farsangi vásár 

portékáinak és a Márton-napi lámpások-

nak a készítésében stb.), másrészt folya-

matosan gondozzák, szépítik az óvoda 

épületét (takarítás, közös kertrendezés, 

dekorációk készítése). Az óvodában szü-

lők és gyerekek egy nagy családot alkot-

va, együtt örülnek az ünnepeknek, egy-

mást segítve élik a hétköznapokat. Így 

a gyermekeknek szüleik példája nyomán 

természetes viselkedésformájukká válik 

a közösségért való munkálkodás.

V. Pálfai Kinga

Bemutatkozik a Karácsony Sándor
Waldorf Óvoda

Az óvodában a közös tevékenységek formálják a kicsik közösségét

A cipógyúrás- és sütés a heti ritmus állandó 

része
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KULTÚRA

Z
enészcsaládból származik – édesanyja 

operaénekes, bátyja külföldön is elismert 

orgonista. A nemzetközi szakma szerint 

a törékeny gödi énekesnő a jazzéneklést friss 

látásmóddal közelíti meg, előadásában eredeti 

motívumokat használ.

Miért éppen jazz?

– A zene, ugye, nem volt kérdés sosem, hiszen 

beleszülettem. Azt hiszem, ami leginkább meg-

szerettette velem ezt a műfajt, az a kreativitás, 

a rögtönzés és az alkotás szabadsága, amit 

a klasszikus zenében sosem találtam meg.

Hogyan lett a műfaj iránti vonzalomból Karosi 

Júlia Quartett?

– A legelső formáció, amiben énekeltem, egy 

trió volt Bőhm Dániel bőgőssel és Oláh Dezső 

zongoristával. Sokat játszottunk budapesti 

szórakozóhelyeken, klubokban, ami nekem na-

gyon jó tapasztalatszerzés volt. Mikor felvettek 

a Zeneakadémiára, rögtön felmerült bennem 

az igény, hogy saját zenekart alapítsak. Végül 

2009-ben kezdtünk el dolgozni abban a felállás-

ban, amiben most is játszunk. 2010 februárjában 

volt az első közös koncertünk, és azóta számos 

fellépésen vagyunk túl itthon és külföldön. 

A zenekarom tagjai: Balázs Tamás – zongora, 

Horváth Balázs – nagybőgő, Varga Bendegúz 

– dob. Gyakori vendégünk Ávéd János szaxofo-

non és Komjáti Áron gitáron. Megalakulásunk 

óta játszunk saját dalokat és feldolgozásokat. 

Idén februárban megjelent első lemezem 

A stroller in the city streets címmel, melyen tíz 

saját dalom szerepel. Most főként ezt az anya-

got visszük a koncertekre is. 

Mennyit számít a mai világban egy lemez, ami-

kor mindent a netről töltenek le a felhasználók 

– akár legálisan, kifi zetve, akár kalózkodva? 

Vagy mégis fontos lehet a zenekar életében?

– A lemez, mint ahogyan az eddigi visszajelzé-

sek is tükrözik, nagyon fontos mérföldkő egy 

előadó, egy zenekar életében. Tulajdonképpen 

mindegy, hogy az emberekhez tárgyi valósá-

gában vagy az interneten jut el (ízlés és igény 

kérdése), de mindenképpen egységes képet 

fest az adott művészről. Nekem személy szerint 

is sokat jelent, hiszen tíz nagyon személyes sa-

ját dal van rajta, amellyel egy korszak zárult le 

az életemben: a  keresés és a kószálás korszaka. 

A lemez létrehozásában sok segítséget kaptam 

a családomtól és a barátaimtól, ami nagymér-

tékben megkönnyítette a munkánkat. Ki kell 

emelnem azt is, hogy a lemez szerzői kiadás-

ban jelent meg, és kizárólag magánszponzorok 

támogatták, akiknek hálával tartozunk. 

Hol mutattátok be az albumot, s milyen volt 

a fogadtatás?

– Február 29-én mutattuk be a Budapest Jazz 

Clubban, telt ház előtt. Óriási élmény volt, és 

nagyon örültünk, mert a közönség olyan elra-

gadtatással fogadta a zenét, hogy alig akartak 

hazaengedni bennünket. Nagyon jó érzés volt, 

és sok erőt merítettem ebből a koncertből. Re-

mélem, sok ilyenben lehet még részünk. 

Lesz-e gödi bemutató?

– A közeljövőben kétszer is fel fogok lépni itt-

hon, ami azért különösen kedves nekem, mi-

vel itt kezdtem a pályámat. Május 18-án este 

18 órakor az Olajfa Művészházban tartunk egy 

lemezbemutató koncertet beszélgetéssel és 

dedikálással egybekötve, ezúttal ének-gitár du-

óban megszólaltatva a dalaimat, Komjáti Áron 

közreműködésével. 

Június 3-án pedig a Gödi Fesztivál jazznapjai 

keretében lépek fel. 

V. Pálfai Kinga

Megzenésített 
versek a költészet 
napján
A Göd Városi Könyvtár szeretettel 

várja az érdeklődőket április 11-én, 

szerdán 18 órákor a Nemeskéri-kú-

riában. A dunaszerdahelyi Kicsi 

Hang verséneklő együttes előadá-

sában hallhatnak megzenésített 

költeményeket. Az énekes-gitáros 

duó tagjai Lantos Borbély Kata-

lin és Menyhárt József, akik már 

több mint egy évtizede zenélnek 

együtt.

A műsor ötven percében magyar 

klasszikus és kortárs költők megze-

nésített alkotásai szólalnak meg.

Ünnepeljenek velünk!

A rendezvényünkre a belépés díj-

talan.

Karosi Júlia
Tanulmányok: ELTE – fi lozófi a és esztétika 

szakon 2006-ban diplomázott; Etűd Zene-

iskola, tanára: Winand Gábor, 2005–2007; 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2011

Díjak: Különdíj a Voicingers Nemzetkö-

zi Énekversenyen, Zory, Lengyelország, 

2009; Tehetséggondozó program a Zene-

akadémia kiemelt hallgatói számára, 2010; 

2. helyezés a Magyar Jazz Szövetség által 

szervezett Jazz Combo Versenyen, 2011 

Lemezek: A stroller in the city streets, 2012  

február

Tanítás: Teleki-Wattay Művészeti Isko-

la, Pomáz, jazzének és jazzszolfézs tanár 

2010-től.

Játssz velünk!
Helytörténeti kvízjáték indul 

a könyvtárban 2012 áprilisában.

Havonta új feladványokkal vár-

juk a játékos kedvű felnőtteket és 

gyerekeket.

Első játékunk kérdései Nemeskéri 

Kiss Miklós honvédezredeshez 

kapcsolódnak.

Az I. forduló április 30-án zárul.

A játékban részt venni kívánók 

a kérdőíveket a Városi Könyvtár-

ban találják meg.

Városi kószáló – az első lemez
BESZÉLGETÉS KAROSI JÚLIA JAZZÉNEKESSEL
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A 
serénykedésben az előkészí-

téssel együtt mintegy negyven 

fő vett részt. Megmetszették 

a gyümölcsfákat, gereblyéik, lomb-

seprűik nyomán megtisztult az ud-

var, az ereszcsatornákból kilapátolták 

az üledéket, szemetet. A lelkes önkén-

tesek piros, fehér és zöld színű sap-

kákat viseltek, s madártávlatból élő 

kokárdaként tüsténkedtek Felsőgöd 

kulturális központjának udvarán. 

A kertrendezési kezdeményezés 

a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 

Intézethez beadott nyugdíjas pályázat 

első programjaként valósult meg. A ké-

sőbbiek folyamán, a pályázati forrásból 

nagy kaspókat virágföldet és egynyári 

virágokat is szeretnének vásárolni, to-

vábbá tervbe vették fa kerti bútorok 

beszerzését is, de ezzel kapcsolatban 

még megvárják az önkormányzat eset-

leges beruházási terveit. 

Bíznak abban, hogy még a tavasszal 

lehetőség nyílik az esővízcsatornák 

kijavítására, a csapadékvíznek az épü-

lettől való elvezetésére, a későbbiek-

ben pedig az épület akadálymente-

sítésére egy rámpa megépítésével, 

valamint egy kocsibejáró kialakítására 

(például, ha véradóbusz jön) – foglal-

ta össze kérdésünkre a „Kor-Társ idős-

ügyi program” háromnemzedékes 

közösségi munkájának eddigi ered-

ményeit, illetve terveiket és vágyaikat 

Gallé Gábor klubvezető.

A jól végzett munkát bográcsgulyás, 

majd vetítés követte. A 60-as évek 

végén felvett fi lmszalag megőrizte 

az Ady Klub helyén akkoriban lévő stí-

lusos, tornyos-teraszos Sütő-ház ere-

deti látványát, a szárnyépület (amely 

ma a könyvtárnak ad helyet) alapjá-

nak közös betonozását, s felidézte 

a néhai vezetők és az azóta elhunyt 

társak emlékét is.

– Az elmúlt egy-két esztendőben je-

lentős megújuláson ment keresztül 

az Ady Klub – mondta el dr. Pintér 

György, a körzetben megválasztott 

önkormányzati képviselő, a város al-

polgármestere. Az épület a belső te-

rek, a mosdók és a nagyterem burkola-

taiban, világítástechnikájában és nem 

utolsósorban a fűtésrendszerében is 

komolyan megfi atalodott. A belső te-

rek megújítása után a külső, az udvar 

és a kerítés következik. Azonban még 

sok az egyeztetésre váró kérdés. Pél-

dául akad, aki tágasabb, kiülésre is al-

kalmas teraszt szeretne, mások inkább 

a nagyobb zöldfelülethez ragaszkod-

nak. Számos eseménynél kevés a par-

kolóhely az Ady Klub körül, és nehezen 

megoldható a szabványos akadály-

mentes megközelítés. Van, aki pihenő-

kertet, mások inkább játszóteret sze-

retnének. Szóval, folyik az egyeztetés 

és a források keresése is – mondta el 

lapunk olvasóinak dr. Pintér György.

V. Pálfai Kinga

Élő kokárda
A márciusi ünnepi hétvégén az Ady Klub udvarán kertrendezést végzett néhány civilszervezet: a Napos Oldal 

Nyugdíjas Klub, a Gödi Keresztény Konzervatív Baráti Kör és a Cukorbetegek Klubjának képviselői, valamint a szer-

vező Retró Ady Klub tagjai. 

A Retró Ady Klub 
2012. április 21-i 
programja

17 órakor:

„És azok a 70-es évek…”

Deme Gyula fi lmje az egykori Ady 

Ifj usági Klubról

(„Tavaszi mozgolódás Gödön” – 

a Kor-Társ Idősügyi program 2. ré-

sze)

A programot támogatja a Nemzeti 

Család- és Szociálpolitikai Intézet

18 órakor:

In Memoriam Váci Izzó

Filmrészletek az Üveggyár életéből; 

Betanulás az USA-ban 1977-ben.

Infó: gabor.galle@gmail.com;

Tel.: (06-30) 370-2491
Közös ebéd koronázta meg a szorgos munkát

Civil összefogással tisztult meg a klub udvara
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A 
huszártradíciókat követve, a parancsőrtiszti szolgálat, 

azaz a két hadtest közötti „parancsvivés” hagyomá-

nyának felelevenítése céljából rendezett lovas ese-

ményt a felsőgödi erdős területen Katona Sándor és Bakó 

Zsolt, a gödi önkormányzat támogatásával.

A szervezők az ötlettel Sümegen találkoztak először, majd 

tavaly Gödön is meghirdették a versenyt. Ezúttal a március 

eleji ragyogó időjárás is kedvezett a környékbeli lovasok jó 

hangulatú találkozójának. A versenyzőket 10 percenként in-

dították, tájoló és térkép alapján – a tájfutáshoz hasonlóan 

– kellett a terepen a bójákat megtalálniuk. Nyert a leggyor-

sabban teljesítő lovas.

Markó József polgármester a zászlófelvonással kezdődő 

esemény megnyitóján elmondta, hogy a város céljai között 

szerepel a lovassport támogatása, a gödi lovaskultúra meg-

alapozása.

Bakó Zsolt szervező így összegezte az eseményt: „Hagyo-

mányteremtési céllal rendeztük immár másodszor a tájéko-

zódási lovasversenyt. Idén közel 30 indulónk volt. A verseny 

legjobb ideje 1 óra 45 perc volt, ezt a fóti Tűzlovasok érték 

el. Szép számban képviseltették magukat a gödi lovasok is: 

a Kincsem lovardából és a Szálender Lovastanyáról is volt 

résztvevőnk. Versenyeztek a Váci Huszár és Nemzetőr Ban-

dérium huszárjai is, de hegykői és miskolci lovas is elláto-

gatott a viadalra. A verseny jól sikerült, nem adjuk alább 

jövőre sem. Már készülünk az újabb és még izgalmasabb 

„bójavadászatra”! 

Vasvári Ferenc

I
dei „jeges úszásainak” hetedik állomásán, Alsógödön bú-

csúztatta a telet s köszöntötte a tavaszt dunai úszásával 

Schirilla György. Az extrém úszó március 10-én pályafutá-

sa során harmadszor látogatott el a Duna-parti településre. 

A „nemzet rozmárja” a két és fél fokos vízben és a márciusi 

napsütésben különösen jól érezte magát, kétszer is meg-

mártózott, derekasat úszott, majd törülközővel a hátán nyi-

latkozott, könyvet dedikált. Schirilla Györgynek a 2012-es 

volt a 15. téli dunai úszószezonja: az edzések mellett az or-

szág különböző településein több mint 70 alkalommal ment 

szervezetten a valóságos vagy „virtuális” jégtáblák közé.

A gödi önkormányzat és a József Attila Művelődési Ház 

szervezőmunkájának köszönhető programot kísérőrendez-

vények színesítették: felléptek a Gödi Diák-Sportegyesület 

táncosai Dézsi Yvett szakosztályvezető és Harkai Anett 

táncoktató vezetésével, Halmi Viktória hiphop-, Babai Reich 

Edina aerobic-bemutatót tartott; míg a Huzella Iskola tanu-

lói télűző népszokás keretében kiszebábbal búcsúztatták 

a havas évszakot.

Schirilla György gödi kötődéséről így nyilatkozott: „A gödi-

eket különösen szeretem, mert sok élmény köt ide. Renge-

teget utazom erre, sokat sétálok a településen, gyermekko-

romban több alkalommal úsztam a Duna ezen szakaszán. 

Szeretetet adnak az itteni emberek. Az úszásom mellett 

kulturális élményt is szeretnék adni: áprilisban két alkalom-

mal, a 14-ei és a 21-ei hétvégén refl exológia tanfolyamot 

fogok tartani a József Attila Művelődési Házban azok szá-

mára, akik önmagukon és másokon szeretnének segíteni.”

S végezetül íme egy igazi „schirillás” bölcsesség: „aki el-

hagyja magát, azt mások is elhagyják, aki törődik magával, 

azzal mások is törődnek”.

V. F.

Schirilla György a gödi Dunán zárta a téli úszószezonját

Lovassport

Tájékozódási lovasverseny a huszárhagyományok jegyében

Katona Sándorék rendezvénye újabb színfolt a gödi lovaskultúrában

Ezúttal a jégtáblák hiányoztak – ez kétszeri mártózásra késztette 

Gödön a "nemzet rozmárját"

Április 28-29-én az alsógödi Szálender Lovastanyán 

rendezik a western szakág Magyar Kupasorozatának 

első állomását. A szervezők szeretettel várják az érdek-

lődőket!
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Eredmények
2004-es torna (6 csapat):

1. Göd, 2. UTE, 3. Mészöly Focisuli

2003-as torna (6 csapat):

1. Dunakeszi Kinizsi, 2. Göd, 3. Vác

2006-os torna (8 csapat):

1. Mészöly Focisuli, 2. Forest Lábatlan, 3. BVSC

Kiemelt gödi játékosok:

Balogh Ákos (2006), Kobza Gergő (2004), Hotváth Márk (2003).

Baranta

Tíz érem a gödi kisdiákoknak
Remek szereplés után tértek haza a Búzaszem Iskola kisdiák-

jai a másodszor meghirdetett Kispesti Országos Csikó Baranta 

Viadalról. Az ősi magyar tradicionális harcművészeti versenyen 

a különböző településekről összesen 80 ifj ú sportoló vett részt; 

a jelenlévő 22 csapatból a gödiek – tíz dobogós helyezés mel-

lett – a legfi atalabb és legdinamikusabban fejlődő gárdának járó 

különdíjat is átvehették. 

A versenyzőket életkoruk (6–14 év) és súlyuk szerint szervezték 

kategóriákba. A verseny a csapatok látványos bevonulásával 

kezdődött; a versenyszámok közt szablyavívás, ügyességi futár-

pálya-teljesítés, birkózás, hagyományos magyar fegyverekkel 

– bot, ostor, szablya, íj, pajzs – történő csapatbemutató, illetve 

Toldi-verseny, azaz rúdemelés szerepelt. 

A baranta viadalon első helyezett lett Orosz Levente, Prepok Be-

nedek és Schrott Márton; második helyezést szerzett Cristescu 

Anna, Tihanyi Patrik, illetve Vasvári Hunor, a dobogó harma-

dik fokára Csósza Barna, Orosz Boglárka, Sípos Réka, valamint 

Szmeskó Máté állhatott fel. A gyerekeket a Búzaszem Iskola ba-

ranta foglalkozásain Singh-Bahadur Ruben készítette fel.

Vasvári Ferenc

Labdarúgás

Van utánpótlás Gödön 

A Gödi SE serdülő és ifj úsági korú labdarúgóinak menete-

léséről rendszeresen hírt adtunk korábban is, ezúttal a leg-

kisebbek sikereiről számolunk be. A március 15-ei hosszú 

hétvégén rendezte Wagner Bálint és csapata a Balázsovits 

Gyermeklabdarúgó Tornát, amelyen mintegy 200 lurkó 

rúgta a labdát az egész napos küzdelmek során.

V. F.

Gödön járt Balczó András, 
a Nemzet Sportolója
„Sport, politika, hit” – így foglalhatnánk össze saját szavaival 

Balczó András, az eddigi – világviszonylatban is – legeredmé-

nyesebb magyar öttusázó, a Nemzet Sportolója gödi előadá-

sának fő témáit. A rendezvényre a Felvidékiek Körének meg-

hívására a József Attila Művelődési Házban került sor március 

elején, mintegy 80 érdeklődő előtt. 

A most 74 esztendős, 12 gyermekes családapa, többszörös 

nagypapa mesélt kenderesi gyermekkoráról, református-lelké-

szi apai örökségéről, debreceni és nyíregyházi gimnáziumi éve-

iről, majd Pestre, a Csepelbe kerüléséről, sportolóvá válásáról. 

Ötvenháromtól ’73-ig tartó sportolói életútjának ismertetését 

családi történetekkel színesítette. Az olimpiai bajnok beszélt 

ötkarikás és világbajnoki sikereiről, elismertségéről, majd pá-

lyafutását követően nyílt, őszinte, szókimondó megnyilvánulá-

saiért járó „partvonalon kívülre” állításáról is. 

Mintegy másfél órás előadásában vissza-visszatérő motívum 

volt a nemzet, a szólásszabadság, a közösség, a család, az is-

tenhit, az akarás-akarat, a demokrácia, a hűség, a teremtő és 

az őszinteség fogalomköre. 

Általában „túl őszintén” beszélt hitvallásról, politikáról. Elhíre-

sült vele kapcsolatban a mondás: „Igaz, amit a Balczó mond, de 

miért kell kimondani?” Nem volt az akkori rendszer kiszolgálója, 

sem ügynök, sem párttag – mesélte múltjáról –, ezért nem kap-

ta meg a várt elismerést sportágában, hogy a legjobbakat irá-

nyíthassa felkészülésükben. Belovaglóként dolgozott 6 évig – 

a világ legeredményesebb öttusázói múltjával (!) –, majd ’77-es 

„Küldetés” című riportfi lmje (rendezője Kósa Ferenc) után 

a szellemi szabadfoglalkozásúak útjára lépett. Harminc év alatt, 

az ország megannyi településére eljutva, több ezer nyilvános 

előadáson adta át gondolatait sportról, politikáról és hitről.

Balczó András háromszoros olimpiai bajnok (egyéni és csa-

pat) és kétszeres ezüstérmes, tízszeres világbajnok, többszörös 

vébé-ezüst- és bronzérmes, valamint több mint tízszeres ma-

gyar bajnok öttusázó. 1966-ban, ’69-ben és ’72-ben az év fér-

fi  sportolója. A Nemzet Sportolója 2004-től, 2011-től Budapest 

díszpolgára. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság emlékjelvényét 

1988-ban kapta meg, a Magyar Köztársasági Érdemrend közép-

keresztjét 1984-ben. 2001-ben Csik Ferenc-díjas és MOB-ér-

demérmes lett. 

Vasvári Ferenc

Az egykori kiváló öttusázó 30 éve adja át hitvallását, mesél 

életútjáról  rendszerint telt házas előadásokon

Wagner Bálint együtt örül 2004-es tanítványaival, akik büntetőkkel 

döntötték el a lila-fehérek elleni csatát
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Eredmények
1. Pisti 1895, 2. mireLith, 3. Negyedik Érintés. 
A „B” csoport legjobbja: Varga Tamás (Rupák)
A „C” csoport legjobbja: Nagy Kata (bombázo(ó)k) 
A „D” csoport legjobbja: Hammert Kira (Gödöllői Röpis Gyerekek)
Az „E” csoport legjobbja: Oláh Levente (Vegyesfelvágott) 
Legjobb ütő: Szabados István (mireLith)
Legjobb védő: Ribényi Mónika (Negyedik Érintés)
Legjobb adogató: Tompa Brigitta (Gödöllői Szöcskék)
Legjobb blokkoló: Szemán Zsolt (MT) 
Legjobb serdülő: Otter Kata (Úcsdse Serdülő)
Legjobb ifi : Halla Petra (Gödöllői Röpis Gyerekek)
Legjobb senior: Czunyi László (Pisti 1895) 
Legnépszerűbb játékos: Tamási György (Pisti 1895) 

Röplabda

Jubilált a RÉKA

„A Gödi Sirály Közhasznú Egyesület márciusban tizedik al-

kalommal, 20 csapat részvételével rendezte meg a RÉKA 

elnevezésű éjszakai röplabdatornát.  A délutántól hajna-

lig tartó eseményt nagyszerű hangulat jellemezte a Balá-

zsovits János Sportcsarnokban. Jubileumhoz méltó légkör 

uralta a pályát és a lelátót.”

Röplabda

Gödi utánpótlássikerek Szegeden

A 
GDSE röplabdás lányai az év eleji sérülések után március 

közepére „rendezték soraikat”, s Oláhné Szűcs Katalin ta-

nítványai országos sikert értek el a Sport XXI. Szeged-ku-

pa röplabdatornán, amelyre két mini- (A és B kategória) és egy 

gyermek- (B kategória) csapattal neveztek.

„A gyermekek csoportelsőként kerültek a hatos döntőbe, ahol 

a házigazda Szeged és az Újpesti CSDSE ellen kellett kiharcol-

nunk a döntőbe jutást. Szoros mérkőzésen 2:1-re nyertünk 

az Újpest ellen, Szeged ellenében 2 ponttal, 1:2-re alulma-

radtunk. Így a 3–4. helyért játszhattunk a Békéscsaba 3. ellen. 

Az első szett még nem nekünk állt, aztán Belányi Boglárka 

ászt érő nyitásai meghozták a lendületet a csapatnak. Mind 

védekezésben, mind támadásban fegyelmezetten játszottunk 

a 2. és a 3. szettben. A lányok az edzői utasításokat követve 

változatosan, okosan játszottak, így fordítani tudtunk. Végül 

harmadikok lettünk, s a csapatkapitány Boglárka a gárda leg-

jobb játékosa különdíjban részesült. Bronzérmes csapatunkat 

Belányi Boglárka és Virág, Dobor Réka, Kukucska Rebeka, Ma-

yer Nikolett, Szabó Borbála, Törő Viktória, Viga Zsófi a alkotta. 

Mini „A” csapatunk új összeállításban lépett pályára a tavalyi 5. 

helyezetthez képest, Dalnoki Lilla és Oláh Dóra fi atalabb korú 

játékosok kerültek az utolsó éves minisekhez. A lányok a nyolc 

közé kerültek, majd a Kecskemét 3-at 2:0-ra legyőzve bekerül-

tünk a legjobb négy közé. Következett a Vasas 2., akiket szoros 

meccsen 2:0-val utasítottuk magunk mögé. A döntőt a Szeged 

ellen játszottuk. A pályát körbeállva szurkolt mindenki, zen-

gett a „hajrá Göd!”, fantasztikus volt a hangulat! 26:24-re nyer-

tük az első szettet, majd a másodikban a Szeged volt a jobb, 

a fi náléban 2 ponttal maradtunk alul. Az ezüstérmesek: Dalno-

ki Lilla, Megyeri Kinga, Oláh Dóra, Stetina Dóra és Törő Tímea; 

a csapatot Oláh Levente irányította. Mini „B” csapatunk 48 kö-

zül a 34. helyen zárt. Gyermek „B” kategóriában 18 induló volt” 

– foglalta össze a Szeged-kupa eseményeit a tréner.

V. F.

A Dunakanyar Egészséges 
Gyermekeiért Alapítvány 
közleménye 
A 2011. évben befolyt 1% szja-ból a kuratórium döntése 

alapján támogatást kaptak:

•  Kincsem Óvoda, tornaszoba felújítása: 80 000 Ft 

•  Huzella Tivadar Általános Iskola, játszótér felújítása, sport-

szerek: 270 000 Ft 

•  Mozdulj SE Ülőröplabda Szakosztály, nevezési díj: 20 000 Ft

•  GDSE Ju Jitsu Szakosztály: 30 000 Ft

•  GDSE Úszó- Szinkronúszó Szakosztály: 17 000 Ft

Szívből köszönjük minden kedves felajánlónak, és kérjük, 

hogy 2012-ben is támogassanak bennünket!

A Dunakanyar Egészséges Gyermekeiért Alapítvány

Adószám: 18710357-1-13

Érdi-Krausz Zsuzsa

kuratóriumi elnök

Kezdődik a TAO-pénzek 
felhasználása
A Gödi SE felhívására összesen 14 érdeklődő jelentkezett eddig 

a vállalkozói körökből a sportcélú ingatlanfejlesztések első üte-

mének megvalósítására.

– Örömteli, hogy túlnyomó része gödi vagy erős gödi kötődésű 

vállalkozó, de érdekes, hogy egyetlen egy építőanyagot vagy gé-

pészeti berendezéseket forgalmazó vállalkozás sem érdeklődik 

a közel 10 millió forintos alapanyag-szükséglet kielégítése iránt. 

Reméljük, a második ütem júliustól még több jelentkezőt vonz 

majd! – mondta dr. Horváth László, a GSE elnöke.

A helyszínen, a GSE-pályán március 23-án mérték fel a terepet 

a munkákra aspiráló cégek. Rá néhány napra már el is indult 

a sportpálya rendbetételének első üteme, valamint az edzőpá-

lya világításának kiépítése, ami a második ütemre tervezett két 

füves pályát és lábteniszpályát teszi majd esti sportolásra is al-

kalmassá.

A röplabda egyre népszerűbb Gödön. A hangulatos szabadidős 

rendezvények mellett eredményeivel feljövőben az utánpótlás is
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SPORT

Gödi kajakos az Andok hatezresén

A 
Gödi SE kajak-kenu senior klubjának egyik tagja klímavizs-

gálati expedíción vett részt a földgolyó túloldalán, az Ataca-

ma-sivatagban és a különleges klímájú Andok-hegységben. 

László Csaba a februári utazás élményeiről, a Föld legmagasabban 

fekvő vulkánjának tanulmányozásáról, a csúcshódításról képes él-

ménybeszámolót tartott a kajakosok alsógödi telephelyén – s ter-

mészetesen a Gödi Körképnek is adott egy rövid összefoglalót.

 „Az ELTE természetföldrajzos oktatója, Nagy Balázs szervezett 

klímamonitorozó expedíciót Chilébe, az örök fagy vizsgálatára, 

s hozzá társultunk néhányan, hegymászás céljából. A másfél éve 

a föld alatt rekedt, majd kimentett bányászok városából, Copia-

póból indultunk a lakatlan vidékre kétheti ivóvízzel és élelem-

mel. 3800 és 5200 méter közötti magasságban három táborhe-

lyen akklimatizálódtunk, s ezalatt elhelyeztük a talajhőmérséklet 

regisztrálására szolgáló műszereket, és bejártuk a környező vidé-

ket, amely az extrém szárazság miatt 6000 méteres magasság-

ban is hómentes, igazi sziklasivatag. Látványos és jellemző kép, 

amikor nagy, lefolyástalan tavakban fl amingók szürcsölik a sós 

vizet. A csúcsmászás napján hajnal 3 órakor tizenegyen indul-

tunk az 5800 méteren lévő felső táborból. A hosszú gyaloglást 

követő rövid mászás után hatan értük el a kráter legmagasabb 

pontját, a hegy első magyar megmászásának második évfordu-

lóján. Meghódítottuk a Föld legmagasabb vulkánját, a 6893 mé-

ter magas Ojos del Saladót.”

V. F.

Belépés családostul események
Túrázzunk együtt!

O
rszágosan népszerűsíti a gyalogtúrázást Wagner László és 

szervezőgárdája: március 3-tól december elejéig 8 alkalom-

mal hívják versenyezni a családi és iskolai csapatokat, így 

a gödieket is. 

„Az első alkalommal máris sokan eljöttek a Normafához, a kar-

taliak 54 fővel teljesítették a 10 km-es távot, míg a második leg-

népesebb társaságot a gödi Németh László Iskola csapatai alkot-

ták Hodován Kata tanítónő vezetésével. Ők három iskolai és két 

családi csapatot indítottak, s mindannyian 20 km-t gyalogoltak. 

Örültünk volna, ha a gödi különbusszal a másik két általános 

iskolából is jöttek volna velünk. Sajnos nem így történt, de re-

ménykedünk, a további túrákon csatlakoznak hozzánk. Milyen 

érdekes lenne a teljesítménytúra-versenyben összecsapni a csa-

ládi és iskolai csapatoknak úgy, hogy közben egyrészt Gödöt 

képviselik a sportszerű versengésben, másrészt példát mutat-

hatnak a városi összefogásra az egészséges életmódra nevelés 

területén. Várjuk már április 22-ét! Erre a túrára Szegedről, Gyu-

láról, Albertirsáról is van komoly érdeklődés!” – invitál mindenkit 

a főszervező.

(Bővebb információ: becsal.org.)

Családi Foci, Balázsovits Sportcsarnok – eredmények
Kategória-győztesek: Mudri család, Kecskés család, Bohl család, 

Szalai család, Schütz-Cseri család.

A büntetőrúgó-verseny győztesei: Mudri Márk (óvodások), Her-

tel Bálint (alsó tagozatosok), Siklódi Levente (felső tagozatosok), 

Selmeczi György (felnőttek).

KÉRJÜK TÁMOGASSA 

ADÓJA 1%-VAL 
A DUNAI VÍZISPORT ALAPÍTVÁNYT 

Adószámunk:  18684388-1-13

A célbarúgó-verseny győztesei: Adamovits Milán (óvodások), 

Dalnoki Áron (alsó tagozatosok), Láng Benedek (felnőttek). 

Tavaszi kerékpártúra áprilisban
Április 14-én délelőtt 10 órakor indul a csapat a Kék Duna Hotel 

parkjából biciklitúrára. 

Útvonal és távok: Göd–Vác–Göd, 20 km; Göd–Vác–Verőce–Vác–

Göd, 40 km;

Göd–Vác–Magyarkút–Vác–Göd, 50 km; Göd–Vác–Nagymaros–

Vác–Göd, 60 km.

Minden gyermeket, felnőttet, családot várnak a szervezők a ké-

pességeknek, az életkornak megfelelő távú útra.

Vasvári Ferenc

Az Andokban a nagy szárazság miatt még 6000 méteres magasságban 

is hómentes sziklasivatagot találni (a képen László Csaba, gödi kajakos) 
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 A József Attila
 Művelődési Ház
 aktuális programjai

Az Ady Klub aktuális programjai

A Göd Városi Könyvtár 
aktuális programjai
Könyvtári Bütyköldék 
Katica Gyermekkönyvtár
2012. április 27-én, pénteken 13–17 óra között.
Cím: 2131 Göd, Pesti út 72. 
Tel.: 27/532-155 

Ady Fiókkönyvtár
2012. május 4-én, pénteken 13–17 óra között.
Cím: 2132 Göd, Kálmán u. 13. 
Tel.: 27/345-101 

Mindkét helyszínen anyák napi meglepetést készítünk, 
15 órától pedig mesélünk a gyerekeknek. Szeretettel várunk 
kicsiket és nagyokat egyaránt!

www.godikonyvtar.hu 

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

Április

13. 
péntek

13.00–17.00
Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele
17.30 
Simon Attila festőművész 
kiállításának megnyitója

14. 
szombat

8.00–13.00 
Babaruha- és játékbörze
10.00–13.00

14–15. 
9.00–16.00
Refl exológiai tanfolyam Schirilla 
György vezetésével
Legyen önmaga és embertársai 
gyógyítója!
Részvételi díj: 16 000 Ft 
(részletfi zetési lehetőséggel)
Jelentkezni lehet személyesen: 
József Attila Művelődési Ház (2131 
Göd, Pesti út 72.), telefonon:
(27) 532-160, (06-20) 485-4791,
e-mailben: info@godimuvhaz.hu

16. 
hétfő

13.00–15.00
Mozgáskorlátozottakat Pártolók 
Klubjának összejövetele

20. 
péntek

17.30
Új Horizont Irodalmi Klub
Vendég: Vincze József szobrász, 
zenész. Közreműködik Babják 
Annamária színművésznő. 
A belépés díjtalan!

21–22. 
9.00–16.00
Refl exológiai tanfolyam Schirilla 
György vezetésével

22. 
vasárnap

10.00–12.00
Családi Kézműves Játszóház
Anyák napi készülődés
Belépő: 400 Ft/gyermek

Április

14. 
szombat

14. szombat
10.00–13.00
Nemezelés
Részvételi díj: 1500 Ft + 
anyagköltség
16.00–18.00
Ezoterikus Klub 
A klub beindításával az a célunk, 
hogy a fejlődésünket szolgáló 
módszerekről tapasztalatokat 
cseréljünk. (A családias légkör 
fenntartása érdekében – 
maximum 30 fő –, valamint 
a helyiség befogadóképessége 
miatt előzetes jelentkezés 
szükséges!)
Belépődíj: 500 Ft vagy 1000 Ft 
(kinek-kinek lehetősége szerint)
Bővebb információ: Gyöngyi 
(20) 243-2025, Laci (30) 361-2618, 
e-mail: kgyongyi6@gmail.com, 
skype: reborn9863

23. 
hétfő

10.00
Tavaszi gyermekszínház 
Mimikri Bábszínház: Mese a két 
kicsi borzról. Bérletes II. előadás. 
Óvodás csoportoknak 1750 Ft/
bérlet, egyéni belépő: 700 Ft/fő

25. 
szerda

13.00–16.00
A Vöröskereszt gödi 
szervezetének találkozója

27. 
péntek

16.00–20.00
Nóta Klub

28. 
szombat

15.00
A Gödi Kertbarát Klub 
szervezésében dr. Lenkei Gábor: 
Egészségünk titkai – amit még 
soha nem mondtak el önnek! 
című előadása. A belépés díjtalan!

Május

3–5. 
Születés Hete programsorozat
Részletes program a honlapon és 
a plakátokon.

4. 
péntek

10.00–12.00
Dunakanyar Babahordozó Klub 
találkozójának programjai:
10.00: Markó Juci: Toppantó
10.45: Tokodi Veronika, szoptatási 
tanácsadó: Kérdezz-felelek 
az igény szerinti szoptatásról. 

7. 
hétfő

13.00–15.00
A Kertbarátok összejövetele

12. 
szombat

8.00–13.00
Babaruha- és játékbörze
15.00
A Gödi Kertbarát Klub 
szer vezésében dr. Lenkei Gábor: 
Élni jó című előadása. A belépés 
díjtalan! 

19. 
csütörtök

13.00–16.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

21. 
szombat

14.30–16.30
A Cukorbetegek Klubjának 
összejövetele
17.00
Retro Ady Klub:
„És azok a 70-es évek…” 
Deme Gyula fi lmje az egykori 
Ady Ifj úsági Klubról („Tavaszi 
mozgolódás Gödön” – Kor-Társ 
Idősügyi program 2. része)
18.00
In Memoriam Váci Izzó
Filmrészletek az Üveggyár 
életéből; Betanulás az USA-ban 
1977-ben.
Infó: gabor.galle@gmail.com; (30) 
370-2491
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www.enzotrans.hu
enzotrans@t-online.hu

Gödieknek KEDVEZMÉNY!

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

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

vagy bármely Egészségpénztáras kártyával!

KOMPLETT SZEMÜVEG
 (divatos keret 

 + 1 pár sima lencse 

 + munkadíj)

 mindössze 7990 Ft

 (divatos keret 

 + rétegzett lencse 

 + munkadíj)

 csupán 12 990 Ft

Több mint 100 db-os kollekcióból választható ki a megfelelő keret,

a készlet erejéig!

•  Ingyenes vizsgálatot biztosítunk minden vásárlónak!

•  Kontaktlencse-diákkedvezmény minden cooper vision lencsére -20%!

MPLETT SZEMÜVEGKOM

ÓRIÁSIÓRIÁSI SZEMÜVEGAKCIÓ! SZEMÜVEGAKCIÓ!

Kertépítő anyagok telepe nyílt Gödön
Varázsolja újjá kertjét profi  kertépítő anyagokkal,

hogy az Ön kertje legyen a legszebb a környéken!

A kivitelezéshez tippeket, ötleteket adunk.

Regisztrált kertépítőknek kedvezmény!

Kapható: termőföld, trágya, komposzt, 

faapríték, mulcs, fenyőkéreg, sziklakő, 

kőzúzalék, tavi kavics, telített fatermé-

kek, akácfa-termékek.

Telephely:
Sződliget felől a Göd-táblánál.

Hívjon most! (06-30) 274-22-11
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Vállalunk: ács, kőműves, bádogos, épületasztalos 

munkákat, továbbá nyílászáró beépítését 

és cseréjét, egyedi bútorok gyártását, 

tetőtér-beépítést, kerti kiegészítők 

(szaletlik, kerti bútorok, fatárolók, ga-

rázsok stb.) elkészítését, építését.

Ingyenes helyszíni felmérés! 

Referenciamunkák Göd területén. 

BOROOK KFT.
Építőipari kivitelezés

ületasztalos 

ítését 

át, 

k 

a-

Telefon: (06 20) 509-4442



36

NEUTÓ VÁLL. KER. SZOLG. KFT.
Telephely: H-2120 Dunakeszi, Rákóczi út 137.

Tel.: 27/540-525  Tel./Fax: 27/540-526
Mobil: 06-30/924-3106

E-mail: neutokft@t-email.hu  Web: www.neuto.hu

Nyitva tartás: H-P 7-16, Szo. 7-12

SZOLGÁLTATÁSAINK: 
tervezői adatbázis • tervrajz 

alapján ingyenes anyag-
számítás • festékkeverés 

• kártyás fizetés • gépi 
földmunka, sávalap-ásás, 
pincetömb-kiemelés • köz-
műbekötések • munkagödör 
kiásása • ömlesztett áru-
szállítás 1 m3-től 12 m3-ig 
• konténeres sitt-törmelék 
szállítás 4, illetve 8 m3-es 
konténerekkel • raklapos 
áruszállítás 1 raklaptól 24 
raklapig darus autókkal • 
áruszállítás 26 raklapig 
nyerges vontatóval 

A Neutó Kft. ajánlata 2012.04.30.-ig!

A fenti árak Wienerberger által teljes kamion esetén leszállított  889,-/raklap díjért ledaruzott árak!
Raklapdíj 1.905,-/db,  raklap használati díj 381,-/db, raklap csomagolási díj 825,-db! Az esetleges 

behajtási és a plusz daruzási költségek a megrendelõt terhelik!

PTH 38K: 385,-/db

PTH 44K: 476,-/db

PTH 38K Profi: 
DRYFIX: 513,-/db  
Thermo: 488,-/db

PTH 44T Profi: 
DRYFIX: 1.265,-/db  
Thermo: 1.193,-/db

PTH 44K Profi: 
DRYFIX: 619,-/db  
Thermo: 595,-/db

Thermo áthidaló 
1m-től 3,25 m-ig: 1.999,-/fm.
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Burkolás – Bárdi Burkolás – Bárdi 

Életfa Patika

2131 Göd, Kincsem u. 2., Tel.: (06 27) 337-002
Nyitva tartás: H-P: 8–19, Szo: 8–13

A kedvezmény 2012. április hónapban lép életbe.

Minden hónap utolsó 6 munkanapján
Minden egyéb termékre 10% kedvezményt adunk
Minden kedves betegnek!

Minden hónapban akciós 
napok az Életfa Gyógyszertárban! 
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KULCSMÁSOLÁS
PONTFÚRT 

ÉS KÜLÖNLEGES KULCSOK

ZÁRSZERELÉS
RUHA – SZŐNYEGTISZTÍTÁS

ÉLEZÉS:
KÉS, OLLÓ, KORCSOLYA

FŰNYÍRÓKÉS, LÁNCFŰRÉSZ, STB.

Göd, Alagút u. 3/b.
Tel.: 06-20-512-1002

Nyitva: 9-19-ig,
Sze. és Szo.: 9-15-ig

Apróhirdetések
•  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. 
Tel.: (06-70) 269-8446.

•  Gödön, illetve harminc kilométeres kör-
zetében családi házat, lakást vagy egyéb 
kereskedelmi ingatlant keresek. 
Tel.: (06 30) 520-4512

•  Vegyes istállótrágya házhoz szállítva 
eladó. (06-20) 941-5805

•  Nonprofi t Kft. havi 2–3 napos elfoglalt-
ságra szakképzett pénzügyes munka-
társat keres.  Rövid önéletrajzot kérünk 
a kommunikacio@god.hu e-mail címre.

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

Dunamenti Raktárbázis

szabadtéri területek

19.000 m2

06-30-634-6558
06-30-303-3100

info@dunamenti.hu

ELADÓK, KIADÓK

750 m2
 raktárcsarnok

TŰZIFA ÉRTÉKESÍTÉSTŰZIFA ÉRTÉKESÍTÉS

06-30 972-910106-30 972-9101
www.profi fakivagas.huwww.profi fakivagas.hu

• alpintechnikával
• emelőkosaras autóval

VESZÉLYES FÁKVESZÉLYES FÁK
KIVÁGÁSAKIVÁGÁSA



GÖDI KÖRKÉP – 2012. 4. SZÁM 39

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

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

A korábbi évekhez hasonlóan a Kis Természetbúvár 

Alapítvány a Bagoly Tanodában idén is szervez nyá-

ri természetbúvár tábort két alkalommal a termé-

szet iránt érdeklődő 4–14 éves gyerekek részére.

Az első tábor 2012. június 25-től 29-ig, naponta 

9–16 óráig tart.

A programok között szerepel: természetbúvárkodás 

sok-sok kirándulással, gyűjtéssel, érdekes kísérletek-

kel, délutánonként pedig különböző kézműves fog-

lalkozások, néptánc és persze rengeteg játék.

A tábor díja gyermekenként 19 000 Ft, amely napi 

háromszori étkezést, a kirándulások költségeit és 

az anyagköltségeket is tartalmazza. Testvérkedvez-

mény idén is igénybe vehető.

A második tábor 2012. július 23-tól 27-ig tart. 

A tábor napirendje azonos az első táboréval, de a fog-

lalkozások más témákat ölelnek fel.

További információ és jelentkezés:

Bilkó Ágnesnél, tel.: (06 70) 286-0028; 

e-mail: bilkoagnes@gmail.com

TANODA
TÁBOR! 

A nagy érdeklődésre való tekintettel 2012 márciusá-

tól újra indulnak a mozgás- és képességfejlesztő lovas 

foglalkozások gyermekeknek (5 éves kortól) Alsógö-

dön, a Szálender lovastanyán. 

A foglalkozások csak előre 

egyezetett időpontokban ve-

hetők igénybe, ezért részlete-

sebb információért hívja 

a (06 20) 487-6002-es 
mobilszámot!

Lovas foglalkozások gyermekeknek

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

Ma s s z á z s
• sport

• relax

• frissítő

• rehabilitáció
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dr. Dragodán Katalin
bőrgyógyász, kozmetológus, venerológus
Pénteken 15–17 óráig
Ivicsics Edit
klinikai gyermekpszichológus
Kedden 13–17 óráig
dr. Kékesi Gábor
főorvos, belgyógyász, nefrológus,
diabetológus
Hétfőn 17.30–19.30-ig
dr. Kondér Béla
szülész-nőgyógyász,
gyermeknőgyógyász szakorvos
Kedden 18–20 óráig
dr. Varga Imre
urológus szakorvos
Szerdán 18.30–19.30-ig
Porzsolt Anna Mária
pszichopedagógus, mozgásterapeuta
Bejelentkezés szerint

dr. Nyisztor Magdolna
pszichiáter szakorvos, jungi

és kognitív-viselkedésterápiás képzettség
Csütörtökön 15–18 óráig

dr. Rull Csaba
bőrgyógyász

Kedden 17–19-ig
dr. Galics Judit

belgyógyász
Szerdán 16–19-ig,
Pénteken 9–12-ig

dr. Mocsai Lajos
ortopéd főorvos

Szerdán 17–19 óráig

Ultrahang
Nagy Ildikó, Nagy Gábor

Hétfő, csütörtök: 15–18-ig
dr. Gellért Gábor

sebész, érsebész főorvos
Rendelés: bejelentkezés szerint

2131 Göd, Pesti út 86.   Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 730–1930 szombat: 730–1200

Bejelentkezés: +36-27 336-150
www.inczeffypatika.hu

ÚJ!

ÚJ!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

carabS eus

5 %0 kedvezménye ar  B  B
B nkõ-G da lues uó

05 %
zkedve mény

06 27/336 991, 06 70/406 7539

Alsógöd, Béke u.
Duna-part

Nyitva tartás:
minden nap
10.00-24.00

www.szechenyicsarda.hu

enkõ Gar  Blue  Duó

B - da s
enkõ Gar  Blue  Duó

B - da s
élõ konc rte

Ápril s 4. 20 0 ór l
i  1 .0 átó

 YI CN SE ÁH RC DÉ AZ

S

05 %05 %
Április hónapban

nmi den hétköznap
- t

12.00 15.00 közöt
 az étlapunkról, helybensfogya ztás esetén az

 rételek á ábólke vezménydke vezményd TÜZIFA
Cser, tölgy, bükk, akác tüzifa hasítva, 

leszállítva eladó! 
Német brikett és kazánszenek 

is rendelhetők.

Telefon:
06 20 496 1264

Képzett nővér,
gyógymasszőr

nagy szakmai
tapasztalattal,

engedélyekkel,

házi betegápolást
és masszírozást

vállal.

Telefon:

06 20 56 25 066

Sitt, sóder, homok, 
termőföld szállítás, 

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

GÉPI FÖLDMUNKA

KONTÉNER RENDE LÉS

06-20-941-5805

Kertrendezés,Kertrendezés,
ásás, metszés,ásás, metszés,

gallyazás.gallyazás.
Tel.: (06-30) 433-9793Tel.: (06-30) 433-9793
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• nőstény macska ivartalanítása:   9.000 Ft
• kandúr macska ivartalanítása:   6.000 Ft
• szuka kutya ivartalanítása:  20.000 Ft 22.000 Ft 24.000 Ft
• kan kutya ivartalanítása:  17.000 Ft 19.000 Ft 21.000 Ft
  Akciónk 2012 május 31-ig érvényes.

Tavaszi akció 
a Felsőgödi Kisállatrendelőben

Szeretettel várjuk!
Göd, Bozóky Gyula tér 2.
Nyitva tartás: 
hétfő-péntek 16-19h • kedd, csütörtök, 
szombat 09-11h • vasárnap 17-19h

Bejelentkezés telefonon:
Dr. Sunyál Orsolya: 06/20-542-74-78 / Dr. Szamosi Judit : 06/20-330-77-57

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 

 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

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

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

Lótusz
Szépségszalon
2131, Göd, Pesti út 42/a

/Mógor-ház/

Szeretettel várjuk Kedves szépülni vágyó Vendégeinket

•  Pedikűr, manikűr, műköröm  • Talprefl exológia 
•  Paraffi  nos kéz- és lábápolás • Feszítőszálas spange
 Bejelentkezés: 06-20/466-00-88 – Ujfalusi Csilla
 www.csillanails.hu

• Kozmetika
 Bejelentkezés: 06-20/523-6077 – Borbíró Zsuzsanna

• Frissítő, relaxáló, talp-, hát- és testmasszázs 
• Dr. Wu-féle fejmasszázs • Frissítő thai masszázs 
• Fül és test gyertyakezelés
 Bejelentkezés: 06-70/434-2163 – Gellén Anikó

• Női, férfi - és gyermekfodrászat (2131 Göd, Béke út 24.)
 Bejelentkezés: 06-70/932-5893 – Vári Mónika

Szolgáltatásaink:

                       -et
és SZÉP kártyát 

elfogadunk!
Hasznosítsa a Nap korlátlan és ingyenes energiáját! 
Környezetbarát áramtermelés megbízható német 
napelemes rendszerrel, 25 év teljesítmény garanciá val.

Hivatkozzon a Gödi Körképre, és ingyenesen felmérjük 
lehetôségeit!

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

Felejtse el a magas 

villanyszámlákat!

www.wagnersolar.hu

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

2131 Göd, Pesti út 77.
Nyitva tartás: 

hétköznap 12-től 23 óráig
vasárnap: 12-től 22 óráig

honlap: http://www.mitoszvendeglo.hu
Házhoz szállítás!

Tel.: (06 20) 466-4941
Étkezési jegyeket elfogadunk.

Mítosz Vendéglo

Amit kínálunk Önnek: 
családias hangulatú vendéglátás, bőséges ételválaszték, 
minden igényt kielégítő borlap – barátságos áron. 

Egy vendéglő, ahol a kulináris mítoszok valósággá válnak!



a SZEMCSI optikábana SZEMCSI optikában

Gyerekszemészet Gyerekszemészet 

Tel.: 06/27-333-720 • Mobil: 06/20-263-7063

Cím: 2132 Göd, Ady Endre u. 2. 

(felsőgödi vasútállomás)

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek 10.00-18.00

Szombat 9.00-12.00

Időpont: Időpont: 
2012. 05. 05. Szombat 9.00–14.00-ig
2012. 05. 12. Szombat 9.00–14.00-ig

Bejelentkezés alapján!

Szakorvos: dr. Véghseő AndreaSzakorvos: dr. Véghseő Andrea
(Heim Pál Kórház)

A vizsgálat díja: 2000 Ft/fő




