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Hat éve nyitottuk meg 

a vezető olasz gyárak termé-

keit kínáló bemutatótermünket 

és üzletünket. Burkolólapok, 

szaniterek, csaptelepek, ká-

dak, zuhanykabinok alkotják 

a kínálatunkat.

Kádjaink hidromasszázs-
felszereltséggel vagy anélkül, 
neves olasz formatervezők 
alkotásai. A kád ma már több 
mint fürdési alkalmatosság, 
a lakberendezés szerves része.

Új gyártók termékeivel bővítettük 
burkolólap-választékunkat. 
Több mint 7000-féle termékből 
válogathatnak. 
Raktáron lévő akciós 

burkolólapjaink akár 

50 százalékos kedvezménnyel 

is elérhetők.

Az idén megszűnt budapesti Hüppe fürdőszobaszalon helyett nyitottuk 
meg a saját bemutatótermünket. A csúcsminőségű termékekből 
is rendszeresen kínálunk akciókat.
Classic sarokbelépős nyílóajtóinkat 15 százalékos 

kedvezménnyel, a Desing és Aura termékeket grátisz 

zuhanytálcával vásárolhatják meg.

PALLADE FÜRDŐSZOBA- 
BEMUTATÓTEREM

„Minden, ami fürdőszoba, minden, ami kerámia”

Göd, Pesti út 174. (a Spar mellett)

Tel.: (27) 532 495, (27) 532 496

e-mail: pallade@pallade.hu | www.pallade.hu

Nyitva: hétfőtől péntekig: 9–17, szombaton: 9–13 óráig

Termékeinket és folyamatosan megújuló 

akcióinkat nyomon követhetik 

a www.pallade.hu weboldalon
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KÖZÉLET

Testületi ülés áprilisban
Munkaterv szerinti ülés – 2012. április 26.
Áprilisi ülésén teljes létszámban dolgozott a gödi Képviselő-testület.

Tizenhat év után Szentendrére, azonos munkakörbe távozott a Du-

nakeszi Kapitányság éléről Kovács László rendőrkapitány. A kapi-

tányság vezetésére Péter Zoltán rendőr őrnagy kapott megbízatást. 

Az ő bemutatkozásával kezdődött a testület áprilisi ülése.

Elfogadta a Képviselő-testület az új Göd Kártyáról szóló helyi rende-

letet, amely jelentős kedvezményeket biztosít a jogosultak számá-

ra a termálvizű strandbelépők vásárlásánál. A jobb azonosíthatóság 

érdekében megújított kivitelű kártyákat a kedvezményekre jogo-

sultaknak május 15-e és június 15-e között kell igényelniük a Polgár-

mesteri Hivatal titkárságán. A kedvezményezettek köréről és az en-

gedményes árakról külön írásban számolunk be.

Támogatta a testület a város 2012. évi közbeszerzési tervét, amely tes-

tületi határozattal szükség esetén év közben is módosítható abban 

az esetben, ha az Önkormányzat olyan beruházást indítana, amely 

a jogszabályban meghatározott közbeszerzési összeghatárt eléri. 

Az Attila utca 19. szám alatti, 1088 m2 területű, ½ részben önkormány-

zati tulajdonú telek értékesítéséről határoztak a tulajdonosok. Az in-

gatlan értékesítése nyilvános meghirdetést követően licitálás útján 

történik majd. (Részleteket lapunk következő számában közlünk.)

Városrendezési hatástanulmányt nyújtottak be a város déli határától 

a Szálender-tanya felé húzódó mezőgazdasági terület tulajdonosai, 

akik egy új biogazdaságot szeretnének létesíteni ingatlanjukon.

Városrendezési hatástanulmányt nyújtott be a BME mérőtelepe is: 

fedett színt építenének, ahol a hallgatók meleg ebédjüket kultu-

rált körülmények között tudják elfogyasztani. A testület hozzájárult 

a kéréshez.

A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítását, két szomszédos telek 

azonos besorolásúvá nyilvánítását kérte a Verseny utca végén talál-

ható (013/60 és 013/61 helyrajzi számú) ingatlanok tulajdonosa, aki 

a későbbiekben horgásztavat és pihenőparkot szeretne létesíteni 

a területen. A módosító javaslatot a testület elfogadta.

Mostantól már nem egy, hanem két mozgó pékáruboltnak minősülő 

autó járhatja Göd utcáit. A vállalkozó egyelőre csak egy évre kap-

ta meg a testület felhatalmazását a második autó üzembe állítására. 

A szerződés meghosszabbításának lehetőségéről az egy esztendő 

tapasztalatai alapján döntenek majd, tekintettel arra, hogy a péksé-

Megszűnnek a kistérségek

A
z év végével megszűnnek a kistérségi tár-

sulások. Göd Fóttal, Mogyoróddal és Du-

nakeszivel közösen alkotott egy társulást, 

amelynek legfőbb előnye a közösen szervezett 

feladatellátások kedvező feltételű fi nanszíro-

zása volt. A települések több kisebb és jó pár 

nagyobb horderejű projektben vettek részt 

közösen, ezeknek egy része a települések szá-

mára kötelezően előírt együttműködés volt. 

Az idei évben közös feladatszervezés jellem-

zi még például a Pedagógiai Szakszolgálatot, 

amelynek sorsa a jövőben hasonlóan alakul-

hat, mint az iskoláké: az eddig városi fenntar-

tású intézmény várhatóan átkerül a tervek sze-

rint kialakításra kerülő járásokhoz. 

– Az új rendszerről azonban még nem szüle-

tett meg a rendelet, költségvetés sincs kidol-

gozva rá. Az elmúlt évtizedben a kistérségi 

együttműködésnek köszönhetően éves szin-

ten 15-16 millió forinttal többet fordíthatott 

a város bizonyos feladatok ellátására. Ez a le-

hetőség a kistérség megszűnésével többé 

nem áll majd a települések rendelkezésére. 

Annyit sejtünk, hogy létszámalapú normatí-

vák helyett a jövőben feladatfi nanszírozás vár-

ható. Ám azt, hogy ez mennyire lesz kedvező 

Göd számára, csak akkor tudjuk majd megálla-

pítani, ha az egyes szakfeladatok „beárazásra” 

kerülnek. Bízunk abban, hogy a járások is teljes 

lefedettséggel tudják majd a pedagógiai szak-

szolgálatok munkáját összehangolni, és a vál-

tozás pozitív irányba hat majd, szervezetileg 

jobbá válhat az ellátás – mondta el Kövendiné 

Tímár Erzsébet, a gödi intézmény vezetője.

Bemutatkozott az új 
rendőrkapitány
Több szakbizottsági ülésen és a Képvise-

lő-testület előtt is bemutatkozott Péter 

Zoltán, a kapitányság új megbízott vezetője. 

A mintegy két évtizede a rendőrség kötelé-

kében szolgáló, őrnagyi rangban lévő új ka-

pitány előző szolgálati helyén, Budapesten, 

a XII. kerületben a bűnügyi osztály vezetője 

volt. 2006 óta dunakeszi lakos, így a terüle-

tet, annak problémáit ismeri. Elmondta, hogy 

olyan állampolgárbarát kapitányság kialakítá-

sát tűzte ki célul, ahol a jogkövetők védelmé-

ben a szabálysértéseket és a bűncselekmé-

nyeket gyorsan és hatékonyan kezelik. Göd 

tekintetében példaként a kerékpárlopások 

visszaszorítását nevezte meg az első felada-

tok között. Elmondta továbbá, hogy az ön-

kormányzattal és a rendvédelmi szervekkel 

korábban kiépített jó kapcsolatokat maga is 

szeretné megtartani, illetve szélesíteni.

A Németh László Iskola családi napján egymást érték a gyerekek jobbnál jobb 

művészeti produkciói
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A 
Göd Kártya rendszere a városban 

élő öregségi nyugellátásban ré-

szesülők, a három vagy több gyer-

meket nevelő családok, továbbá a fo-

gyatékkal élő személyek számára egyes 

szolgáltatások igénybevételére biztosít 

kedvezményt. 

Idén május közepétől külön Felnőtt és 

Gyermek Göd Kártyát kell igényelniük 

azoknak is, akik korábban kiváltották 

már a kedvezményekre jogosító kár-

tyát – ugyanis június 15-én lejár e ré-

gebbi kártyák érvényessége.

Újdonság, hogy Felnőtt Göd Kártyára 

a nagycsaládban élő mindkét szülő, il-

letve a nagycsaládban élő nagykorú, 

nappali képzésben részt vevő, de a 25. 

életévét még be nem betöltött fi atal is 

jogosult. Gyermek Göd Kártyára a nagy-

családban élő 18 év alatti gyermekek jo-

gosultak.

A Felnőtt Göd Kártyán a városi címer, 

a „Göd Város Önkormányzata” felirat, 

a kártya sorszáma és a jogosult neve 

mellett a személyi igazolvány száma is 

szerepel majd. A Gyermek Göd Kártyán 

pedig ott lesz a kártya érvényességének 

lejárati napja is. A Felnőtt Göd Kártya 

csak a jogosult személyazonosságának 

igazolására alkalmas okmány felmu-

tatásával együtt érvényes. Ez biztosít-

ja ugyanis, hogy a kedvezményekkel 

ne lehessen visszaélni. Az új Felnőtt és 

Gyermek Göd Kártyákat az arra jogosult 

személyesen vagy törvényes képviselő-

je útján a Polgármesteri Hivatal titkár-

ságán, átvételi elismervény ellenében 

veheti át május 15-étől. Az igényléskor 

a személyazonosságot és a jogosultsá-

got hitelt érdemlően igazolni kell. A sor-

ban állás elkerülése érdekében érdemes 

előzetesen telefonon egyeztetni az al-

kalmas időpontról a (06-27) 530-064-es 

telefonszámon.

Göd Kártyával a felnőttek az 1100 forin-

tos strandbelépőjegy helyett 550, 17 óra 

után 600 helyett 350 forintot fi zetnek. 

A 10 alkalomra szóló bérletet 8000 he-

lyett 5000 forintért, míg a csúcsidőn kí-

vüli időszakokra szóló bérletet 5000 he-

lyett 3000 forintért válthatnak.

A Gyermek Göd Kártyával a belépőjegy 

ára 650 helyett 400 forint, reggel 6 és 

8 óra között, illetve 17 óra után pedig 

300 forint. A bérletek kedvezményes ára 

megegyezik a felnőttek tarifáival.

E kedvezményekkel egy háromgyer-

mekes család egy-egy strandolás alkal-

mával, csúcsidőben 4150 helyett 2300 

forintot fi zetve összesen 1850 forint 

kedvezményt kap, amely egy nyári sze-

zonban jelentős megtakarítást jelent-

het. Ez minden bizonnyal meghozhatja 

a kedvet egy-egy hűsítő lubickoláshoz.

V. Pálfai Kinga

gek tulajdonosai a forgalom visszaeséséről panaszkodnak, a lakosok 

viszont szívesen fogadják a kínálat színesedését. A nem helyi árus 

a kivethető iparűzési adónál valamivel több közterület-használati dí-

jat fi zet a vállalkozása után.

A Városi Majális szervezését vállaló Gödi Sportegyesület 600 ezer 

forint támogatást kért és kapott a testülettől az egész napos városi 

rendezvény lebonyolításához.

Energiatakarékossági pályázatok kiírása várható, amelyeken három 

önkormányzati ingatlan – a Kincsem Óvoda, a Németh László Álta-

lános Iskola és a Balázsovits Sportcsarnok – indulhatna. A Beruházá-

si Osztály szerint a város előnyös helyzetben lehetne a pályázatok 

megjelenésekor, ha az említett intézmények energetikai auditálását 

már előre elvégeztetné. A felmérés költsége (1,3 millió forint) később 

leírható lenne a pályázati keretből. Ám az auditra fordított összeg 

akkor sem vész kárba, ha a várt pályázat feltételeinek a város eset-

leg nem felelne meg, vagy nem lenne sikeres a pályázat. 2013-ban 

ugyanis valamennyi önkormányzati ingatlan esetében kötelező lesz 

az energetikai auditálást elvégeztetni. 

Új Göd Kártya május 15-től
A Képviselő-testület márciusi ülésén fogadta el a termálvizű strand belépőjegyeinek új árait, s a döntés kapcsán 

felmerült, hogy a Göd Kártyára jogosultak közül a gyermekek számára további kedvezményre lenne igény.

A korán érkezett nyár első hétvégéjén telt házzal üzemelt a strand  

Göd Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt

Trianon Emléknapi

megemlékezésére

2012. június 4-én 15.30 órakor
a Kincsem Óvoda

előtti Országzászlóhoz.
(2132 Göd, Lenkey u. 13–17.)

Közreműködők:

a Felsőgödi Munkásdalkör dalcsokorral,

valamint verssel, zenei produkciókkal

a gödi általános iskolákat képviselő 

diákok.
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Gödön elhunytak

Mátrai Sándor 84 éves

Hoppál Mihály 48 éves

Tölgyesi Gábor 57 éves

Kiss Attila 36 éves

Kecskés Gábor 56 éves 

Sógor András László 56 éves

Tábor Lajos 27 éves

Március – április hónapban

Gödön házasságot kötöttek

Telegdi Attila László és Tóth Gabriella

Császár András és Szendi Lívia

Beiktatták hivatalába a Felsőgöd– 
Alsógöd–Sződligeti Református 
Társegyházközség új lelkészét

„Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus 

Krisztusról, Róla is, mint megfeszítettről.” 1. Kor. 2,2 – áll a lelkészi beiktatás 

emlékére készült lapocskákon.

Április 14-én délután a felsőgödi református templomban ünnepélyes 

keretek között iktatták be hivatalába Sipos-Vizaknai Gergelyt.

Dr. Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke Pál 

apostol Rómabeliekhez írt levelének második részéből a 11. igét vette 

alapul az igehirdetésben: „Mert nincs Isten előtt személyválogatás”. 

Mint fogalmazott, sem törvénye, sem evangéliuma hirdetésében nem 

személyválogató a Teremtő Isten. Senki sem kivétel tehát a törvény alól 

vagyona, tudása vagy pozíciója miatt, és evangéliuma, azaz örömhíre 

mindenkié. Állhatatosságot, bátorságot és teljes szívet kívánó feladat 

ma lelkipásztornak lenni, példával elöl járva. Világunkban mindenki 

megkülönböztet, válogató világunk gyökereinek mélyén pedig az áll, 

hogy az ember istenek között válogat… És mivel isten egy lehet, hát 

minden ember isten akar lenni.

„Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buz-

díts teljes béketűréssel és tanítással.” (2Tim 4,2) – csatlakozott a gondolat-

menethez Sipos Bulcsu Kadosa, az Északpesti Református Egyházmegye 

esperese, aki a megválasztott lelkipásztort beiktatta új tisztébe.

A szertartáson az egyházközségek képviselői megtöltötték a templo-

mot, az Úrasztala körül több mint félszáz lelkész, valamint a testvérgyü-

lekezetek lelkipásztorai vették körül a frissen beiktatott lelkészt, vala-

mint hitves- és szolgatársát. Az elbocsátó vizsolyi közösség, az abaúji 

lelkészek, a fogadó társegyházközségek képviselői és valamennyi meg-

jelent lelkész köszöntést és egy-egy igével áldást mondott a beiktatási 

ünnepen.

Sipos-Vizaknai Gergely, a hivatalába beiktatott nagytiszteletű úr pedig 

azt fogalmazta meg, hogy készülve az ünnepi alkalomra, mindig ugyan-

oda jutott: mindennek a középpontjában Isten áll. Nem az a lényeg, hogy 

mit mond a többség vagy a kisebbség, hanem az, hogy mit mond mind-

erre Jézus, mint megfeszített, feltámadott, jelenlévő és eljövendő. Az új 

gödi református lelkész köszönetet mondott szüleinek, iskoláinak és ta-

nárainak, feleségének, a vizsolyi közösségnek, hogy segítették életútján. 

Az egy évvel ezelőtti gödi és sződligeti megkeresés előzményeire vonat-

kozóan pedig azt árulta el, hogy éppen a következő igét olvasta a presbi-

terek érkezése előtti napon: „Íme, három férfi  keres téged: kelj fel, menj le, és 

eredj el velük. Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket!” 

V. Pálfai Kinga

Diákok keze nyomán 
tisztult meg a temető
Lakossági kezdeményezésre, az önkormányzat 

támogatásával és sok-sok piarista szakiskolás 

munkájának köszönhetően tisztult meg a Páz-

mány Péter utcai temető.

Havas Nelli szervezésében évek óta összegyűlik 

a lakosok kis csapata, amelyet kiegészít a Szak-

iskola egy-két osztálya. A sírkert így megszaba-

dulhatott az őszi lombtakarótól, a gondozatlan 

sírok növényeit megnyesték, a sírköveket pe-

dig leseperték az önkéntesek. A temető lelkes 

gondozói minden esztendőben vállalkoznak 

néhány régi, elhagyatott síremlék megtisztítá-

sára, felújítására is. E munka közben az idősebb 

generáció tagjai rengeteg, az elődökhöz fűző-

dő történetet osztanak meg a fi atalabbakkal. 

Érdekes emberi sorsok, izgalmas életutak em-

léke tört a felszínre gereblyézés közben, mint-

ha a fi zikai megtisztulás magukat az emlékeket 

is leporolta volna. A sírokon és a sírok között 

pedig fel-felragyognak a feltámadás visszatérő 

hírnökei, az első tavaszi virágok.

V. Pálfai Kinga

A beiktatási szertartáson számos lelkésztársa és a testvérgyülekezetek 

lelkipásztorai köszöntötték a  nagytiszteletű urat
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A zsidó pünkösd a választott nép egyik 

nagy eseménye volt. A pászkaünnepet 

(húsvétot) követő ötvenedik napon ülték 

meg, amit görögül pentékosztének nevez-

tek – innét tehát a pünkösd szó. Kezdet-

ben aratási, termény-betakarítási hálaadó 

nap. Később ezen a napon emlékeztek 

a Sínai-hegyen történt eseményekre: 

az Úr megnyilatkozására, a törvény kihir-

detésére (2Móz 16, 9; 3Móz 23, 16).

A keresztény pünkösd az Egyháznak – 

húsvét után – a legrégibb ünnepe: Isten 

Szentlelkének megjelenését ünnepeljük. 

Ha az apostolok pünkösdi történetét meg 

akarjuk érteni (ApCsel 2, 1–11), fi gyelembe 

kell vennünk a Sínai-hegynél történteket. 

Mindkét esemény külső jelei, szimbólumai 

hasonlóak: a tűz, a láng, a mennydörgés Is-

ten jelenlétét mutatják. Az Apostolok Cse-

lekedetei leírásában ezek a jelek az apos-

tolok bensejében történt átalakulásokat 

szimbolizálják. A szélzúgás, a vihar azt 

jelenti, hogy olyan természetfölötti ese-

mény történt a tanítványokkal, amely a vi-

har sodró lendületével, erejével kisöpörte 

szívükből az önzést, a gőgöt, a pénzsóvár-

ságot, az érzékiséget. Ez a vihar megtisz-

tította emberségüket. A tűz a lelkesedés, 

az öröm, a szeretet jelképe, ami az aposto-

lok szívében keletkezett. Amiképpen a tűz 

kiéget és tisztává tesz tárgyakat, úgy ők is 

tisztán kezdték látni, érteni a föltámadás 

valóságát. Tűz, lelkesedés, sőt, bátorság 

töltötte el őket. Az apostolok a Lélek által 

részesei lettek a feltámadásnak. Nekünk is 

szükségünk van a Lélekre, amely tisztává 

„éget”. Isten Szentlelke az idei pünkösdön 

is új kezdésre hív, s mi is részesei vagyunk 

a feltámadásnak.

A gödi ökumenikus lelkészkör nevében:

Marton Zsolt

katolikus lelkipásztor

Hat évvel ezelőtt Vácon alakult meg, de évek 

óta Gödön működik a Baptista Szeretetszol-

gálat halmozottan sérült  fi atalok nappali 

ellátását biztosító intézménye, a Szorgos 

Kezek Háza. Dunakeszi, Göd,  Vác térségéből 

30-35, fogyatékkal élő fi atal jár ide, a nagy 

kert végében álló kis házba, ahol élménye-

ket nyújtó  időtöltésre és  befogadó közös-

ségre találhatnak. A házi és a ház körüli mun-

kákból mindenki képességei szerint veheti 

ki a részét. A fi atalok maguk nyírják a füvet, 

gondozzák a növényeket, megterítik és le-

szedik az asztalt, segítenek a mosogatásban, 

a takarításban. Amikor éppen nem indulnak 

nagyobb kirándulásra – csillagvizsgálóba, 

moziba, csokoládémúzeumba, lovardába, 

strandra vagy balatoni nyaralásra –, akkor 

sem egyhangúak a napjaik. Az idő nagy ré-

szét közös programokkal, sétával, sporttal, 

játékkal, olvasással, az önkifejezésre és egy-

más jobb megértésére is lehetőséget nyújtó 

kézműveskedéssel, beszélgetéssel töltik. Itt 

semmi nem kötelező, de a változatos prog-

ramok között mindenki találhat olyat, ami-

ben szívesen részt vesz, miközben naponta 

együtt lehet azokkal, akikkel egy közösség-

hez tartozik.  

– Sokféle problémával kerülnek hozzánk 

a fi atalok – mondja Csábi Melinda,  a ház 

vezetője, akinek természetes kedvessége, 

őszinte mosolya olyan üzenet, amit azok is 

értenek, akik messzire kerültek a szavak vilá-

gától. – Többen közülük autisták, különféle 

veleszületett betegségek miatt mozgáskor-

látozottak, értelmükben akadályozottak.  

Jó néhányan születéskori oxigénhiánytól  

vagy agyvérzéstől  váltak sérültté. Van, aki 

egészségesen született, de felderítetlen tej-

érzékenysége miatt csecsemőkorában agy-

károsodást okozó toxindózist kapott. Mások 

súlyos baleset után kerültek kerekes székbe 

vagy károsodtak értelmileg, mint például 

az a kislány, akit tízévesen a zebrán ütött el 

egy autó, vagy az a huszonéves fi atal lány, aki 

nemrég még főiskolára járt és tévébemon-

dóként dolgozott, ma pedig  súlyos mozgás-

sérült, és beszélni sem tud. Mindegyiküknek 

megvan a maga története, a maga sorsa. De 

valamennyien csak annyiban különböznek 

a többi fi ataltól, hogy történt velük valami, 

ami bármelyikünkkel  megtörténhet.  

Idén áprilisban a Szorgos Kezek Háza új ha-

gyományt indított útjára: nyílt napot ren-

deztek, de nem az ide járókhoz hasonló élet-

helyzetben lévőket vagy azok családtagjait 

várták vendégségbe, hanem „egészséges” 

gyerekeket a környék iskoláiból.  A kezde-

ményezés még gyerekcipőben jár, mégis 

sok a látogató.

A Piarista Szakiskolából érkezett, szinte fel-

nőtt fi úk tapintatosak. Nemigen beszélnek 

arról, amit látnak, de csocsózni, focizni  hív-

ják vendéglátóikat, és csodálkozva nézik, 

milyen egyszerű is a szivárvány minden 

színében tündöklő képeket készíteni viasz-

vasalóval. 

A Németh László Iskola másodikosai „még 

őszinte gyermekek”: tudni szeretnék, hát 

megkérdezik, betegek-e az itt élők, vagy 

csak mások; ki mire képes segítség nélkül, 

és aki nem tud beszélni, az vajon hogyan 

mondja el, mit szeretne, mire gondol.  

Hétévesen is pontosan értik már a lénye-

get, és mikor felnőnek, egy-egy látás- vagy 

mozgássérült ember mellett elhaladva talán 

természetes lesz számukra, hogy megkér-

dezzék: segíthetnek-e felszállni a mozgó-

lépcsőre vagy átjutni az út túlsó oldalára.     

Koditek Bernadett

Pünkösdi vihar

A szavakon túl
NYÍLT NAP A SZORGOS KEZEK HÁZÁBAN

A közös játék során  közel kerülhetnek egymáshoz azok is, akik először találkoznak



8

KÖZÉLET

Legyenek jól láthatóak a házszámok!

A 
könnyebb tájékozódás és a vá-

roskép rendezettsége érdekében 

Gödön átfogó program indult 

az utcanévtáblák- és a házszámtáblák 

megújítására. A feladat végrehajtá-

sával az Önkormányzat a Göd Városi 

Kommunikációs Nonprofi t Kft.-t bízta 

meg. A projekt egyik fő célja, hogy 

nyár végére a városban minden in-

gatlanon jól olvasható legyen a szá-

mozás.

Az ingatlantulajdonosok 
feladata
A házszámtábla kihelyezése és jól lát-

hatóságának biztosítása az ingatlantu-

lajdonos feladata. (A vonatkozó rende-

let szövege a Gödi Körkép 2012. áprilisi 

számában is megjelent.) A meglévő, 

jó állapotú házszámtáblák vagy ház-

számok cseréje természetesen nem 

szükséges, de a hiányokat mindenütt 

pótolni kell, és a megadott határidőig 

a megrongálódott, olvashatatlanná 

vált táblákat is le kell cserélni. Szep-

tembertől a Polgármesteri Hivatal el-

lenőriztetni fogja a házszámok állapo-

tát, és hiányosság esetén kiszabhatja 

a rendeletben megállapított (30 ezer 

forintig terjedő) pénzbírságot. 

Segítség a házszámtáblák 
beszerzésében
A bírságolás természetesen senkinek 

sem célja. Sokkal fontosabb, hogy 

a városi rendeleteknek megfelelően 

minden ingatlanon jól látható le-

gyen a számozás. A Kommunikációs 

Kft. abban szeretne és tud segítséget 

nyújtani az ingatlantulajdonosoknak, 

hogy egyszerűen és kedvező áron 

juthassanak hozzá a szükséges ház-

számtáblákhoz. Ha valakinek nincs 

ideje vagy módja az utánajárásra, il-

letve nem szeretne sok időt áldozni 

a feladat megoldására, az egy meg-

rendelőlap kitöltésével könnyen be-

szerezheti a házszámtábláját. A meg-

rendelőt a Gödi Körkép e számának 

lapjai közé behelyezve minden ingat-

lantulajdonos megkapja. 

A felkínált segítséget természetesen 

nem kötelező igénybe venni: a ház-

számtábla – vagy a ház falára szerel-

hető házszám – ízlés szerinti kivitel-

ben egyénileg is beszerezhető. 

A tábla műszaki jellemzői

•   mérete: 175 x 175 mm

•   anyaga: 0,5 mm-es 

horganyzott acél

•  színe: fehér alapon fekete 

számok

•   a tábla négy sarka lyukasztott 

(csavarok helye)

Megrendelhető házszámtáblák
Az alábbi képek a megrendelhető házszámtáblák különböző változatait ábrázolják:
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– Az a hatalmas feladat, amelyre vállalkoz-

tunk – Magyarország megújítása –, szövet-

ségi feladat, melyen a FIDESZ és a KDNP 

közösen dolgozik, valamennyi jó szándé-

kú magyar ember támogatásával – kezd-

te beszámolóját dr. Harrach Péter, a KDNP 

Pest megyei szervezetének elnöke. – En-

nek érdekében készültek, készülnek az új 

törvények, az egyházakat, a családokat, 

az oktatást érintőek, és természetesen 

az Alaptörvény is. Ma a világban két esz-

meiség ütközik egymással. A KDNP a ke-

resztény, nemzeti, polgári értékek, a ha-

gyományok őrzése, a normák betartása 

és a közösségek megtartása mellett áll. 

A szabadság számunkra az értékek men-

tén döntő szabadságot jelenti – fogalma-

zott a politikus. Beszédében a vészterhes 

demográfi ai mutatókról, az azokat jobb 

irányba megváltoztatni szándékozó csa-

ládok védelméről szóló törvényekről, 

az egyház- és az oktatáspolitikai változá-

sokról, azok okairól és céljairól, valamint 

a közigazgatás megújításáról, a Magyar-

országot és a kétharmados magyar kor-

mányt érő nemzetközi és belső támadá-

sokról szólt. 

Előadása után több mint egy órán át vá-

laszolt a hallgatóság kérdéseire, amelyek 

között a mezőgazdasággal, azon belül is 

főleg az élelmiszertermeléssel és -feldol-

gozással, az egészségüggyel, az új oktatá-

si törvénnyel, az elszámoltatással kapcso-

latosak voltak túlsúlyban, de felmerültek 

a kormány kommunikációjának erősítése 

iránti igények, és természetesen az aktuá-

lis helyi problémák is szóba kerültek.

V. Pálfai Kinga

Dr. Harrach Péter Gödön 
Az Országgyűlés KDNP-s frakciójának vezetője  április 18-án érkezett városunkba a párt helyi szervezetének meg-

hívására. A József Attila Művelődési Ház nagyterme zsúfolásig megtelt, a helyiek mellett a környező településekről 

is érkeztek érdeklődők.

Meghívó
A márciusban regionális gyűlést 

tartott Demokratikus Koalíció gödi 

szervezete 2012. május 19-ére talál-

kozót szervez a szimpatizánsok ré-

szére a gödi József Attila Művelődé-

si Házban (2131 Göd, Pesti út 72.).

Meghívott vendégek:

•  Debreczeni József, aki „Húsz év” 

című könyvét mutatja be, és

•  Gréczy Zsolt televíziós műsorve-

zető.

Minden érdeklődőt tisztelettel vár

a Demokratikus Koalíció gödi szer-

vezetének vezetősége.

Dr. Pintér György alpolgármester és dr. Harrach Péter frakcióvezető  a telt házas rendezvényen

Gyakorlati tudnivalók a házszámtáblák 
megrendeléséhez
A Göd Városi Kommunikációs Nonprofi t Kft. minden gödi lakosnak lehetőséget kínál 

arra, hogy könnyen hozzájuthasson egy vagy két új házszámtáblához.

Ha ön is élni kíván ezzel a lehetőséggel, 

a következőt kell tennie: 

Töltse ki a Gödi Körkép aktuális szá-

mához mellékelt megrendelőlapot, és 

2012. május 31-éig adja postára. 

(A megrendelőlap díjhitelezett, ezért 

a feladása ingyenes. A lapot nem kell bo-

rítékba tenni, csak kitöltés után bedobni 

egy postaládába vagy postára adni.)

Egy házszámtábla ára bruttó 900 Ft. 

A tábla árát átvételkor készpénzben kell 

kiegyenlíteni.

A táblák átvételének helyszíne Felsőgö-

dön lesz, időpontja júliusra várható. Az át-

vétellel kapcsolatos részletes informáci-

ókat a megrendelések beérkezése után 

a Gödi Körkép nyári számainak egyike 

fogja tartalmazni. 

Akinek nehézséget jelent eljutni a táblák 

átvételének helyére, az a megrendelőla-

pon – a megfelelő rovat kitöltésével – kér-

heti a házszámtábla házhoz szállítását is. 

A kiszállítás Göd területén ingyenes.

A megrendelőlap beszerezhető a Polgár-

mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán is. 

A megrendeléssel és a teljes projekttel 

kapcsolatban eddig megjelent valameny-

nyi információ elérhető a www.god.hu 

weboldalon.

Tájékoztatást, segítséget hétfői és szer-

dai napokon 8 és 9 óra között a követ-

kező telefonszámon lehet kérni: (06 21) 

292-0022.
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K
edvenc városunkban, halljuk 

úton-útfélen, össze-összeütköz-

nek az extrém bringás fi atalok 

és a természetbarátok érdekei. A fen-

tebb felsorolt angolszász kifejezések 

ugyanis mind-mind nemzetközileg 

elismert kerékpáros szakágak, me-

lyekből világversenyeket rendeznek, 

nemritkán sikeresen teljesítő magyar 

résztvevőkkel.

Természetes vagy épített pályán vé-

gigtekerni az amatőröktől a verseny-

engedéllyel rendelkező hazai baj-

nokokig, olimpikonokig (Vinczeff y 

Zsolt az athéni, Parti András a pekingi 

olimpián vett részt) több ezer brin-

gást motivál hazánkban a serdülők-

től az elit élsportolókon át a master 

korosztályokig. Magam is láttam egy 

Szilvásváradon évtizedes hagyomá-

nyokkal rendelkező hegyikerékpáros 

maratoni verseny célvonalán átsu-

hanni hetven év feletti hölgyverseny-

zőt. Arra a versenyre bő ezerötszázan 

neveznek minden évben. 

A gödi fi atalok egy csoportja is évek 

óta próbálkozik természetes körülmé-

nyek között a kerékpáros ügyeskedés-

sel. A szülők és szimpatizánsok, gon-

dolom, örülnek, hogy a srácok szép 

környezetben, jó levegőn sportolnak, 

és tizenévesen nem valami zárt he-

lyen, tudatmódosító szerekkel pótol-

ják a valódi élményeket.

Az érem másik oldala
A gond abból fakad, hogy a helyszín, 

amit a bringás (jellemzően kiskorú) 

fi atalok választottak a Duna partján, 

az EU Natura 2000 természetvédelmi 

terület része. Gyakorlatilag semmilyen, 

az eredeti állapotot megváltoztató 

művelet nem végezhető ott, tekintet-

tel egyedülálló fl órájára és faunájára. 

Olvasóink szerkesztőségünkhöz eljut-

tatott levelekben fejtik ki véleményü-

ket a természetvédelmi szempontból 

fontos, értékes ártéri területet ért be-

avatkozásokról: a felégetett, korábban 

megannyi apró élőlénynek otthont 

adó hatalmas farönkökről, az őstalaj, 

valamint az itt korábban költő ritka 

madárfajok (például a fekete harkály) 

élőhelyének feldúlásáról – és a kísérő-

jelenségekről: a hátrahagyott tetemes 

mennyiségű szemétről. 

– A Városfejlesztési Bizottság koráb-

bi határozata érvényben van, és ha-

sonlóan a 2009-es eljáráshoz, kézi és 

– amennyire a terület megközelíthe-

tősége engedi – gépi erővel idén is 

helyre fogják állítani a természetközeli 

állapotokat. A feljelentéstől a város, 

tekintettel az elkövetők életkorára, el-

állt – tájékoztatta lapunkat dr. Szinay 

József címzetes főjegyző.

Miért nincs helye a városban 
az extrém sportoknak?
A teljesen érthető és jogos kérdést 

sokszor és sokan felvetették már. Va-

lóban jó volna megfelelő terepet biz-

tosítani a fi atalok számára kedvenc 

időtöltésükhöz.  Igen ám, azonban 

egy minden előírásnak megfelelő, 

a bringások, a gördeszkások és a gör-

korisok igényeit kielégítő pálya beru-

házási költsége több tízmillió forint. 

És ez csak a projekt egyik fele… Leg-

alább ilyen súlyos probléma a fele-

lősség kérdése: ha az önkormányzat 

pályát építene, illetve biztosítaná a le-

hetőséget az extrém sportok kedve-

lőinek, onnantól kezdve a felelősség 

is őt terhelné, és minden baleset ese-

tén a várost idézhetnék a bíróság elé.

A balesetveszély most is fennáll
– A természet rendjének megzavará-

sa mellett az illegális pálya olyan terü-

leten található, amelyet autóval nem 

lehet megközelíteni. Azaz, ha az egyik 

kerékpáros fi atalt baleset éri, akkor 

a Feneketlen-tó vagy a Jávorka utca 

felől csupán csak gyalogosan érkez-

hetnek meg a segítségére siető orvo-

sok. Nagyobb baj esetén ez az elvesz-

tegetett idő akár visszafordíthatatlan 

következményekkel is járhat. Ez a má-

sik oka annak, hogy ismét az illegális 

pálya felszámolása mellett döntöt-

tünk – mondta el lapunk kérdésére 

a főjegyző úr.

Az extrém szakág jelene idehaza
Hivatalos BMX-pálya után kutatva 

az interneten az tapasztalható, hogy 

országszerte alig egy-két tucat város-

ban találunk biztonságos pályát, jel-

lemzően ott, ahol szakosztály is mű-

ködik. Budapesten a Városligetben 

van például skate pálya, a közelünk-

ben pedig Gödöllő gondolkodik ilyen 

beruházásban. Amúgy az elfogadott 

sportiskolai program is a BMX-re épít: 

a bringa méreteinél, felépítésénél 

Az érem két oldala
SPORT KONTRA TERMÉSZET
A bicycle motocrossból rövidült betűszóvá a BMX; a cross countryból 

az XCO (olimpiai krossz) és az XCM, azaz a maratoni menet. Létezik továbbá 

ciklokrossz, downhill és four cross is. Nyilván akad olvasóink között, aki mo-

solyogva bólogat e fura betűszók láttán, s talán van olyan is, aki még nem 

igazán kapizsgálja, miről is fog szólni a következő írás. 

Az extrém sportok megfelelő pálya nélkül még inkább balesetveszélyesek
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fogva kiválóan alkalmas 5-6 éves lur-

kók kerékpáros oktatására, s remek 

utánpótlásbázisa lehet a kétkerekű 

sportok többségének. A szakágban 

egyébként Peking óta hirdetnek olim-

piai bajnokot.

A legtöbb településen azonban ma-

radnak a parkok, közterek, parkolók, 

aluljárók, ahol – valljuk be – vajmi ke-

vesen fogadják örömmel az egyéb-

ként látványos trükköket bemutató 

bringásokat és deszkásokat. Göd te-

hát nincs egyedül a problémájával. 

A helyi megoldás – amelyet egy jól 

megközelíthető, elkerített terület je-

lenthetne, akár sima földes talajjal, 

raklapokból épített pályákkal és aka-

dályokkal – még nagyon távolinak 

tűnik. Az önkormányzat, a már koráb-

ban említett felelősség kérdése miatt 

sem tud területet biztosítani a sajátjai 

közül, és valószínűleg pont emiatt 

nem hívja egyetlen magántulajdonos 

sem a srácokat üres építési telkére. 

Jó hír kívánkozna a végére
A természetet féltők sejtik, hogy 

a helyreállítás csupán ideig-óráig 

lesz visszatartó erő. A bringások 

tudják, hogy legálisan nem kapnak 

helyet a városban. Maradnak tehát 

a vágyak. A mai srácok felnöveked-

vén nyilván nagyobb jelentőséget 

tulajdonítanak majd a természetes 

élőhelyek megóvásának, s a saját 

gyerkőceikkel is szívesen lesétálnak 

majd a Duna-partra. Ha nem is két 

kerékkel szaltózni a levegőben, de 

vadkacsákat lesni igen. Felnőnek te-

hát az „extrém tinik”, és a természet 

előbb-utóbb visszafoglalja a saját 

helyét. Nyilván senki sem szeretné, 

ha akárcsak egyetlenegy élőhely is 

végérvényesen megszűnne, és sze-

gényebbek lennénk egy mifelénk ős-

honos növény- vagy állatfajjal. 

V. Pálfai Kinga

A természetvédelmi terület számos védendő növény- és állatfaj élettere, ahol tilos minden 

olyan tevékenység, amely az eredeti állapotokat megzavarja  
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A 
döntés az áprilisi Városfejlesztési és Környezetvé-

delmi Bizottság ülésén született meg. Első körben 

200 db fakeretet szerez be a város, melyeket május 

második felétől nagy kedvezménnyel továbbértékesít 

a lakosok körében. Igény esetén az érdeklődők számára 

előadást is szervez a környezetvédelmi referens, a képvi-

selők és a TESZ munkatársai pedig tájékoztató füzeteket 

dobnak be az ingatlantulajdonosok postaládáiba.

Az akció célja népszerűsíteni a kiskertekben a saját zöld-

hulladék kezelésének egyszerű és hasznos formáját. 

A döntéshozók azt várják, hogy a szakmai és gazdasági 

szempontokból is megtámogatott projektnek köszönhe-

tően mind többen kezdenek hozzá a kerti zöld ártalmatla-

nításához és újrahasznosításához.

A fából készült komposztálókat a Településellátó Szerve-

zetnél lehet majd megvásárolni május második felétől, 

a gödi lakosoknak igen kedvezményes, 2500 forintos áron. 

A kedvezményes lehetőség ingatlanonként egy komposz-

táló keretre vonatkozik, és azok élhetnek vele, akiknek nin-

csen szemétdíj-tartozásuk.

N
agy elismerés illeti az iskolákat: a Németh László 

Általános Iskola és a Huzella Iskola saját környeze-

tét; a Piarista Szakiskola kétszáz diákjával a teljes 

gödi Duna-partot, a Jávorka utcát és az alsógödi vasút-

állomást tette rendbe. A Városháza dolgozói a 2-es főút 

mentén városnévtáblától városnévtábláig a padkákat és 

az árkokat tisztították meg. 

A meghirdetett szombaton a kilenc találkozóhelyen száz-

ötvenen jelentkeztek a képviselőknél. Köztük a két ön-

kormányzati általános iskola tanulói: Berkó György, Bácskai 

Adél, Vajda Benedek, Gaál Panna, Bánhidi Emese a Huzella 

Iskolából; Nagy Bence Zsolt, Újhelyi József, Újhelyi Krisztián, 

Bakusz Marcel, Jeney Zoltán, Czinderi Balázs és Szeri Krisztián 

a Németh László Iskolából. Őket mint gyermekrésztvevőket 

a szervezők külön is kiemelték. 

A tapasztalat az, hogy van értelme a munkánknak: a főút 

mentén az előző évek adataihoz képest a szemét meny-

nyisége csak harmadannyi volt (8 köbméter), a szombati 

fő napon pedig az eddigi két kukásautó helyett egy is ele-

gendőnek bizonyult. További 16 köbméternyi zöldhulla-

dékot szedtünk össze, csak a Széchenyi strandon 150 zsák 

levélhulladékot gereblyéztek össze az önkéntesek – tud-

tuk meg a VKB április 18-ai ülésén elhangzott beszámo-

lóból.

A szakbizottság arról határozott, hogy több helyen ka-

merás térfi gyelő rendszert telepít az illegális szemétle-

rakás megfékezésére.

V. Pálfai Kinga

A  városi takarításból a legkisebbek is kivették a részüket

A kertekben keletkező zöldhulladék ártalatlanításának 

legegyszerűbb és legolcsóbb módja a komposztálás

Komposztálás önkormányzati 

támogatással
Göd Város Önkormányzata a vállalkozó kedvű lakosok számára komposztáló keretek beszerzését tervezi. 

Beszámoló a 2012-es várostakarításról
Három nap alatt közel négyszázan vettek részt idén a nagy tavaszi várostakarításban – mondta el lapunknak Szabó 

Csaba főszervező, a VKB alelnöke.
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A 
hulladékszállítás költségeinek ala-

kulása szinte minden városi folyó-

iratban és önkormányzati honlapon 

visszatérő téma. A közszolgáltatást érintő 

változásokkal és a díjszabásokkal azon-

ban az utóbbi időben az országos sajtó is 

gyakran foglalkozott. A Heti Világgazda-

ság március 14-én számolt be egy, a hul-

ladékgazdálkodási törvény módosítására 

tett javaslatról, amelyet azóta (április 2-án) 

már el is fogadott az Országgyűlés1.

A törvénymódosítás értelmében ennek 

megfelelően április 15-ével véget ért az az 

év elejétől hatályban lévő díjmoratórium, 

amellyel a kormány a szemétszállítási díjak 

további emelkedését kívánta megakadá-

lyozni. A hulladékkezeléssel foglalkozó ön-

kormányzati vagy magáncégeknek mos-

tantól újra lehetőségük van az áremelésre.

1 Trükkös módszerrel emelnék 

a szemétdíjakat (Forrás: hvg.hu, 2012. 

március 14.)

A háztartásokban keletkezett szilárd hul-

ladék kezeléséért az ország egyes tele-

pülésein egymástól nagyon eltérő össze-

geket fi zetnek az ingatlantulajdonosok. 

Mint az említett cikkből is kiderül, a kom-

munális hulladék elszállítása és ártalmat-

lanítása Budapesten kerül a legtöbbe. 

A fővárosban jelenleg egy 120 literes 

kuka egyszeri ürítésének díja nettó 632 

Ft. Ugyanezért a szolgáltatásért Sopron-

ban és Szombathelyen 315, Egerben 326, 

Veszprém ben 382, Vácon 480, Zalaeger-

szegen 526, Szegeden 533, Miskolcon 535 

forintot fi zetnek a lakosok. A most meg-

szavazott törvénymódosítás a 120 literes 

kuka egyszeri ürítésének díját nettó 650 

forintban maximalizálta, ennél többet 

tehát egyetlen településen sem kérhet 

a szolgáltató a lakosoktól. A gödi ár a ma-

ximalizált árnál jóval kedvezőbb, orszá-

gos összehasonlításban pedig viszonylag 

alacsony árszintet képvisel: nálunk egy 

120 literes tárolóedény egyszeri ürítésé-

nek díja nettó 376 forint. 

Az árstop április közepén hatályba lépett 

feloldása után egyes önkormányzatok 

szinte azonnal megemelték a díjakat. 

Százhalombattán például már rögtön 

a törvénymódosítás hatályba lépésével 

egy időben, április 15-én 7,4 százalékkal 

nőtt a szilárd háztartási hulladék elszállí-

tásának díja. Pécsen az áprilisi közgyűlés 

határozata alapján május elsejétől lépett 

életbe egy 10 százalékos áremelkedés. 

A szolgáltatást jelenleg ellátó önkor-

mányzatok és cégek egyrészt az üzem-

anyagárak jelentős megemelkedése 

miatt kényszerülnek díjemelésre, más-

részt pedig azért, mert az európai uniós 

előírásoknak megfelelő hulladékkezelési 

rendszerek üzemeltetése olyan pluszkölt-

ségeket ró rájuk, amelyeket kénytelenek 

továbbhárítani a lakosságra. 

2013-tól a hulladékgazdálkodási közszol-

gáltatás biztosítása állami feladat lesz, 

ez pedig egységes tarifarendszer beve-

zetését, hatósági árakat, és ezzel együtt 

várhatóan újabb áremelést jelent majd 

a lakosság számára. Egyes önkormányza-

tok az átállásra készülve az idén nagyon 

jelentős áremelést hajtottak végre. Szé-

kesfehérváron például (a Fejér Megyei 

Hírlapban megjelent tájékoztatás sze-

rint) az idén a tavalyihoz képest csaknem 

50 százalékkal nőtt a szemétszállítás díja 

(a tavalyi 176 Ft helyett most 380 Ft-ot fi -

zetnek a lakosok egy 110 literes edény ürí-

téséért). Az indokolás szerint azért, mert 

a 2013-tól várható magas hatósági árak-

hoz célszerű több lépcsőben felzárkózni. 

A törvényi változások életbe lépésekor 

arról kérdeztük a gödi Önkormányzat ille-

tékeseit, vajon hogyan érintik majd a mi 

városunkat a hulladékgazdálkodás terén 

végbemenő átalakulások, és mindenek-

előtt várható-e a 2012-re megállapított 

szemétszállítási díjak emelése.

Dr. Szinay József címzetes főjegyző kérdé-

sünkre a következőket mondta: 

– Egyelőre még nem lehet tudni, milyen 

vonzatai lesznek a 2013-tól bevezetendő 

változásoknak. Annyit azonban szeretnék 

leszögez ni – tette hozzá –, hogy Gödön 

2012-ben nem várható a szemétszállítási 

díjak emelése. A megállapított összegek 

kizárólag a kommunális hulladék elszállí-

tásának és ártalmatlanításának  tényleges 

költségeit tartalmazzák, és ez az idei év-

ben már biztosan nem fog változni – nyi-

latkozta a város címzetes főjegyzője.

Koditek Bernadett

Változások 

a hulladékgazdálkodási 

törvényben
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E
z a történetileg és ökológiailag is érde-

kes Duna-parti terület eredetileg Arany 

János fi ának, Arany Lászlónak a tulaj-

dona volt. A Huzella család tőle vette meg, 

majd Huzella Tivadar 1951-ben – éppen 

csak megelőzve az államosítást – a ma-

gyar államnak ajándékozta, azzal a felté-

tellel, hogy a területen kutatási, oktatási 

munkát kell végezni. Nem véletlen, hogy 

ezt a feltételt támasztotta: Huzella Tivadar 

neves immunológus, kutatóorvos volt, aki 

laboratóriumokat hozott létre a kertben, 

sőt, tudományos konferenciákat is tartott 

ott. Így került a kert, a rajta álló épületek-

kel és laboratóriumokkal együtt az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem kezelésébe. 

Három tanszék működött itt: az etológiai, 

a genetikai és az immunológiai, de a Ma-

gyar Tudományos Akadémia is képvisel-

tette magát a Gödi Biológia Állomáson: 

ide települt a Dunakutató Állomás.

2000 környékén felépültek az ELTE új épü-

letei a fővárosi Duna-parton, és bár a gödi 

arborétum területe továbbra is az egyetem 

kezelésében maradt, a tanszékek elköltöz-

tek a városunkból. A „gazdátlanul” maradt 

kert és az épületek gyors enyészetnek in-

dultak, mígnem 2010-ben az egyetem ve-

zetése a saját, Molnár Ferenc regényéből is 

ismert Füvészkertje alá integrálta. A dön-

tés logikus, hiszen a két kert (a Füvészkert 

és a Huzella-kert) igen hasonló feladatokat 

lát, láthat el.

Dr. Orlóci László, a pesti Füvészkert igazga-

tója elmondta, korabeli képek bizonyítják, 

hogy már Huzella Tivadar idejében is na-

gyon szép, jól gondozott kert volt Gödön, 

érdekes növényekkel, üvegházzal, ágyá-

sokkal. Ebből sajnos a két évvel ezelőtti át-

vételkor már nem sok látszott. A kert maga 

sok helyen életveszélyes volt az elkorhadt 

fák, az omladozó épületek és a rozsdás 

szabadtéri fémszerkezetek miatt.

Az első feladat tehát a takarítás volt. Há-

rom hónap alatt 7 kamionnyi hulladékot 

szedtek össze és szállítottak el, kitakarítot-

ták az épületeket, elbontották a rozsdás 

szerkezeteket, és elkezdődött (azóta is fo-

lyik) a kert tisztítása, az utak rendbetétele, 

a metszés és a kert különleges növényvilá-

gával kapcsolatos egyéb munkák.

Elkészült egy fejlesztési terv is. Az egyetem 

vezetése még nem fogadta el, mert lekötik 

az oktatási törvénnyel kapcsolatos felada-

tok, de nagyon ígéretes a dokumentum. 

A benne szereplő terveket, fejlesztéseket 

Orlóci László ismertette lapunkkal. 

– Az egyetem igényeihez és az önkormány-

zat fejlesztési terveihez is megpróbáltunk 

illeszkedni. Az első lépés az volt, hogy láto-

gathatóvá tegyük a kertet – ezen már túl 

is vagyunk. Középtávon a fejlesztés három 

lábon állna, három területen is különböző 

funkciókat tudna ellátni a Huzella-kert. A Fe-

neketlen-tóhoz közeli, a Duna-parti sétány 

mellett elnyúló terület valamikor MHSZ-lő-

tér volt. Ez egy viszonylag sík, lapos rész, ami 

közel van a Dunához, közvetlen kijárással 

a Homoksziget felé. Ezt a város vezetésének 

terveivel összhangban, amely szerint bicik-

liút vezet majd itt a parton, ökoturisztikai 

területté lehetne kialakítani: a csónakkal, 

biciklivel érkezőknek lehetne sátorozni, tá-

borozni rajta. Ez a hely a fővárosból érkezők 

számára is könnyen elérhető, vonzó célpont 

lehetne – és a megvalósítást a várossal közö-

sen, pályázatokból tudnánk megoldani.

A park többféle szempontból is további 

részekre tagolható. Egyik felén a termé-

szetes, ártéri erdő uralkodik, mocsaras 

részekkel, öt feltörő forrással. S van egy 

arborétumi terület, illetve a házak, az épü-

letek környéke is külön egységnek számít.

A Huzella-kert
ARBORÉTUM GÖDÖN
A Füvészkertről a növények mellett a legtöbb embernek Nemecsek Ernő és a vörös 

ingesek, azaz A Pál utcai fi úk jutnak az eszébe. És Göd városa? Az nemigen... Pedig 

a Biológiai Állomás néven ismert gödi arborétum 2011. május elseje óta hivalosan 

a fővárosi Füvészkert része, és az „ELTE Füvészkert, Huzella-kert” nevet viseli. 

A hathektáros, hatalmas arborétum kellemes kikapcsolódást nyújtó sétákra hívja látogatóit  

A kert különleges és ritka növényfajai közé 

tartozik például a vajvirág, ez a  klorofi ll 

nélküli élősködő növény
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– Maguk az épületek különböző állapotban 

vannak. Az MTA intézeteinek szerkezeti át-

alakításával ugyan a Dunakutató Állomás 

megszűnt, de helyét átvette a Dunakutató 

Intézet. Terveink szerint az egész intézet ide 

költözik, ahol eddig is dolgoztak – ez 70 em-

bert fog jelenteni. A Huzella-kastély, amely 

egykor az Immunológia Tanszék otthona 

volt, továbbra is az oktatást-kutatást szol-

gálná. A felső szinten nagy terek nyílnak: 

ezeket jól lehetne használni nagyobb ren-

dezvényekre is – itt szép a terasz, s a kilátás 

is gyönyörű.

A K épület viszonylag jó állapotban van, 

ide valamilyen alkotóházfélét tervezünk. 

Egyrészt egyetemi kutatóknak könyvírásra, 

csöndet igénylő munkára, másrészt fel lehet 

ajánlani akár a kistérség képzőművészeinek 

is alkotómunkára. Ehhez a háromszintes 

épületben apartmanokat kellene kialakí-

tani, de ez megoldható. Ezzel szemben a B 

épület már statikailag is nagyon rossz álla-

potú, ez valószínűleg menthetetlen. Nem na-

gyon régi, és nem csúnya épület ez, de a fö-

dém beázása miatt nem nagyon lehet vele 

mit kezdeni.

A kérdéses jövőjű állatházak, és a ma is – és 

terveink szerint a jövőben is – táborozta-

tásra szolgáló faház mellett van itt egy ma-

gas kémény is. Ez a kémény önmagában is 

turisztikai látványosság lehetne, ugyanis 

ez a Dunakanyar ezen oldalának egyik leg-

magasabb pontja, innen be lehet látni szinte 

mindent, az egész Pilist és Vácot. Ez a ha-

talmas kémény régen a kazánházhoz tar-

tozott – most már a csövek sincsenek meg 

hozzá –, de statikailag teljesen jó állapotú. 

Elbontani bűn lenne, mert nagyon alkal-

mas kilátónak – ám az már önmagában is jó 

néhány milliós projekt, hogy fel lehessen rá 

menni biztonságosan. Viszont ez egy olyan 

látványosság, amihez a környéken, de úgy 

tudom, az egész Dunakanyarban nincs ha-

sonló. Ez tehát Gödnek is hozhatna turiszti-

kai előnyt – mondja Orlóci László.

Ahhoz, hogy mindezt működtetni lehes-

sen, bevételre is szükség lenne. Ehhez egy 

– természetesen a kert profi ljába illeszke-

dő – vállalkozás nyújthatná a lehetőséget.

Erre nagyon alkalmas a bejárattól hátrébb 

eső terület, ez régen is faiskola volt. Saj-

nos a Füvészkert hosszú életének éppen 

nehéz éveit éli. Tavaly még a takarítási és 

egyéb munkálatokra ki tudtak gazdálkod-

ni közel 10 millió forintot – de idén egyet-

len tollvonással a programfi nanszírozás 

58 százalékát vonták el tőlük. Így persze 

a Huzella-kerttel kibővült feladatkört igen 

nehéz ellátni…

– A felújítás csak pályázatok keretében való-

sítható meg. Megfelelő pályázatokat az ön-

kormányzattal, vagy a területen működő 

kutatóintézetekkel, az ELTE-vel vagy a Duna-

kutató Intézettel közösen tudnánk beadni.

A gödi kert területe pontosan kétszerese 

a fővárosi Füvészkert területének, azaz 

közel hat hektár. Ez számtalan olyan lehe-

tőséget nyit a Füvészkert előtt, amelyeket 

a főváros szívében nem lehetne megvaló-

sítani. 

– Ekkora terület már elég nagy ahhoz, hogy 

ott arborizálni lehessen. Nagyon jó ökológiai 

adottságokkal rendelkezik a kert. A legna-

gyobb előnye egyébként – ha valaki ideláto-

gat, az feltétlenül fi gyelje meg ezt – a tagolt-

sága. Akad itt vízben gazdag, vízjárta terület, 

de vannak nagyon száraz, futóhomokos 

részek, dombok, lapályos szakaszok, ártéri 

erdők… Ráadásul ez egy több mint száz éve 

létező arborétum. Itt olyan a mikroklíma, 

ami egyébként nem jellemző erre a környék-

re. Azt kell mondjam, sokkal jobb adottsá-

gú ez a terület, mint a közeli és méltán híres 

arborétum, a vácrátóti – ráadásul a miénk 

sokkal könnyebben elérhető. Vácrátótnak jó 

az imázsa, sok ember megy oda, – de Göd-

nek óriási előnye a jó közlekedés.

Az arborétumok nagyon sokféle funkciót 

láthatnak el, az oktatástól, kutatástól kezd-

ve a természetvédelmen, génmegőrzésen 

át az ismeretterjesztésig. De az egyik leg-

fontosabb az, hogy az arborétumok tudo-

mányos közgyűjtemények: olyan múzeu-

mok, amelyekben nem tárgyak, hanem 

élőlények vannak. Érdemes tehát eljönni: 

bárki számára nyitva áll a lehetőség a lá-

togatásra. Az igazgató több programot is 

ajánl az érdeklődőknek:

– A legegyszerűbb az, ha a vendég bejelent-

kezik és önállóan körbesétál. Ez egy más-

fél órás program, szép séta a jó levegőn, 

madárfütty mellett, de mégis egy kulturált 

környezetben, mindenféle külső hatásoktól 

védve, elzártan. Tehát a vendég egy hami-

síthatatlan arborétumi sétát tud tenni, akár 

egy könnyű kis cipőben. Nagyon sok élőlény-

nyel találkozhat, ha leül és fi gyel, állatokat, 

madarakat pillanthat meg, de nagyon szép 

a park növényanyaga is. Nem szabad elfe-

lejtenünk, hogy ez több mint százéves kert, 

tehát már „beállt”. Ez mindig nagyon érde-

kes, mert az egyensúlyi állapot látható, s az, 

ahogyan a növények és a velük élő állatok 

egymással viselkednek – mondja végezetül 

Orlóci László.

– Aki minderre jobban kíváncsi, az a beje-

lentkezéskor kérhet körbevezetést. Ez már 

csoportos program, a vezető szakmai szem-

mel mutatja be a kertet, mesél a növényi és 

állati élőhelyekről, s mindarról, amire érde-

mes odafi gyelni. A látogató megismerked-

het a kert történetével, az épületeivel s a Hu-

zella-sírhellyel.

A következő szint, amikor részt vesz valami-

lyen foglalkozáson. Szombatonként – im-

már némi rendszerességgel – gyermekfog-

lalkozásokat indítunk, olyankor a gyerekek 

itt a kertben kreatív dolgokat készítenek, 

színeznek, ragasztanak a kert területén gyűj-

tött természetes anyagokból. Az egyéni belé-

pő jelenleg 200 forintba kerül, ez igazán nem 

nagy összeg.

Érdemes tehát megismerkedni Göd ezen 

nevezetességével – ami a tervezett fejlesz-

téseknek köszönhetően remélhetőleg ha-

marosan még inkább hasznára és díszére 

válik a városunknak.

Pásztor Balázs

További információ:

http://www.fuveszkert.org/godi-huzella-kert

Az arborétum naponta 8 és 18 óra kö-

zött látogatható, előzetes bejelentke-

zés alapján.

Cím: 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 14. 

Telefon: 06 (30) 339-5671 

E-mail: botanikuskert.god@gmail.com 

Iskoláknak, óvodáknak tanulságos és 

kellemes kirándulás lehet a kert meg-

látogatása. 

Nyáron a Kis Természetbúvár Alapít-

vány természetbúvár tábort szervez 

a kert területén található Bagoly Tano-

dában. 

A kertben található dr.  Huzella Tivadar  

sírhelye is
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A 
Fácán Óvoda folyosóin a szombat délelőtt némasága 

helyett pezseg az élet. Nem a szokásos „gyerekzsivaj 

és rohangálás” kombináció adja az alapzajt, éppen 

ellenkezőleg. A hétköznapok „rendfenntartói” csacsogó 

bakfi sként töltik meg az épületet, a hangulatból ítélve kis-

térségi szakmai programra itt egyedül én érkezhettem. 

Pedig nem tévedés, a hölgyek Pest megye különböző óvo-

dáiban, bölcsődéiben foglalkoznak a csemetékkel, most 

pedig azért gyűltek össze Gödön, hogy a Mozgás- és Élet-

módműhely aktuális rendezvényén részt vegyenek. Egy 

pedagógiai munkaközösségből női mozgás- és életmód-

klub jött létre: egy társaság, ahol a szakmaiság és a kö-

zös játék úgy férnek meg egymás mellett, mint az óvodai 

uzsonnán a vaj és a lekvár. Kiscsoporttól nagycsoportig 

mindenki arcán fi gyelem és fegyelem, kezdődik a foglal-

kozás. 

– A Fót–Göd–Dunakeszi–Mogyoród kistérség munkakö-

zössége eddig is jól működő, aktív csapat volt, de vala-

hogy sosem jutott elég idő mindenre, fontos témák ma-

radtak ki – mondja Somkereki Edit, a Műhely ötletgazdája, 

szervezője, miközben a vendégekkel együtt bejárjuk és 

megcsodáljuk a felújított Fácán Óvoda épületét. 

– Jóllehet évente négy-öt hivatalos találkozót szervez-

tünk, mégis volt egyfajta hiány. Erre próbáltunk keresni 

valami megoldást, s a Mozgás- és Életmódműhely lett be-

lőle. Itt van időnk elmélyedni egy-egy témában, van mód 

a kreatív együttműködésre, a kooperatív, közös munkára, 

ötletelésre. Mivel hétvégén találkozunk, így valóban az jön 

el, akit érdekel a rendezvény, aki hajlandó időt és energi-

át áldozni rá, aki valóban be akarja tenni a közösbe a sa-

ját tudását, tanítani akar, de hajlandó tanulni is a másiktól.  

Merthogy ez lenne a cél: tapasztalatok, ötletek, bevált mo-

dulok, módszerek átadása, cseréje. Egy komplex életmód- 

és szemléletváltás megvalósítása, amit már a legkisebb 

korosztálytól kezdve fel lehet építeni. A Fácán napfényes, 

jól felszerelt tornatermébe érkezünk, ugyanis a következő 

programpontban Ráczki Marianna a 2,5-3 évesek – a „Pi-

cikék” – számára összeállított óravázlatát ismeri meg és 

teszteli a csapat. Merthogy a gyakorlatok nem csupán pa-

píron, hanem „élesben” is kipróbálásra kerülnek: a vállal-

kozó szelleműek kúszhatnak-mászhatnak az összeállított 

„rutinpályán”. Bár ebben a korai, bölcsődés-óvodai elő-

készítő időszakban még nincs kötelező tornafoglalkozás, 

a tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, a Picikék igen-

is imádják és igénylik a játékos, futkosós alapfeladatokból 

összeállított testnevelést. Az egyszerűen végrehajtható 

mozdulatok – amelyek már előrevetítik a későbbi, speci-

fi kusabb mozgásokat –, a felszabadult futkározás, ugrálás 

Csajok a klubból
MOZGÁS ÉS ÉLETMÓDMŰHELY GÖDÖN

A Gödről, Fótról, Dunakesziről érkezett óvónők jó hangulatú szakmai találkozóján sok értékes ötlet cserélt gazdát

A valamikori Fácán vendéglőnek a gödi állomással 

szemben található épülete 180 millió forintból újult 

meg 2011-ben. Az uniós szabványok szerint tervezett, 

700 négyzetméteren kialakított, 75 férőhelyes modern 

és jól felszerelt intézményben az általános óvodai ellá-

tás mellett sajátos nevelési igényű gyerekek gondozá-

sával, integrálásával is foglalkoznak. 
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a legjobb kikapcsolódás a számukra. Remekül oldja a fel-

halmozódott feszültséget, jobban esznek, jobban alsza-

nak – ez pedig a két és fél éves csöppségek esetében min-

denképpen nagy siker. 

– A gödi önkormányzat és a Pedagógiai Szakszolgálat 

évek óta kiemelt ügyként kezeli az óvodai gyógytestneve-

lést, a preventív munkát. Ezért is tarthatunk itt, ahol tar-

tunk, országos viszonylatban is – meséli Somkereki Edit 

két gyakorlatsor között. – Hatékony támogatást kapunk, 

így Göd a központja, szakmai-módszertani irányítója tud 

lenni a kistérségi programoknak. A városban 2004 óta lát-

juk el az óvodáskorú gyerekeket, ami a mostani gazdasá-

gi helyzetben nem kis fegyvertény. Persze ez valójában 

befektetés, az egészséges gyerekekből, egészséges fel-

nőttek lesznek, maga a szemlélet, az életmód pedig ge-

nerációk során gyűrűzhet tovább – azaz mindenképpen 

megéri! A Picikék mozgásórája után a látott gyakorlatok 

továbbgondolása, csoportos, kooperatív munkában való 

feldolgozása következik. A csapatok kis-, középső és nagy-

csoportban alkalmazható, különböző nehézségi szintű, 

napi rutinba illeszthető és megtanítható programokat ad-

nak át egymásnak, teljes óraterveket készítenek egy-egy 

csoportfoglalkozásra. 

– Amit most lát, valójában az lenne a Műhely célja, erre talál-

tuk ki az egészet. Egy szakmai oldalról jól működő, egymást 

segítő és fejlesztő közösség, ahol termékeny információ- és 

tapasztalatcsere, aktív kommunikáció zajlik. Ötletbörze, tá-

mogatás, segítség, ami a résztvevőknek, továbbá közvetve 

az óvodáknak, a gyerekeknek és a szülőknek is jó. 

Az önfeledten csacsogó-vitatkozó, élvezettel és nem ke-

vés derűvel együtt gondolkodó, játszva tanító-tanuló pe-

dagógusok látványa – minden pátosz nélkül mondhatom 

– több mint üdítő. Munkájukat, szakmájukat – a „rossz-

csont kölyköket” – szerető emberek, akik fontosnak tartják 

egy közös ügy továbbvitelét. Ez pedig nem semmi dolog 

mostanság… 

– A Műhely elindult, működik, és ahogy láthatja, van igény, 

szívesen jönnek a kolléganőim. Egyre aktívabb a kommu-

nikáció, épül a közösség, „klubosodunk”. Sőt, új tagokkal 

bővülünk, volt, aki jelezte, hogy szívesen elhozná főisko-

lás lányát is. Egyelőre az óvodai területre fókuszálunk, de 

nyitottak vagyunk, még alakulóban van a projekt. Idővel 

szeretnénk a nevelés folyamatában továbblépni, és a kis-

iskolásokkal foglalkozó tanítónőket is bevonni, tulajdon-

képpen így lenne igazán átfogó az egészséges életmód- 

és mozgáskoncepció. Ötletek szép számmal akadnak, ám 

hogy mire fut ki a dolog, az még a jövő zenéje. A Műhely 

egyik legnagyobb erőssége a „dupla” életmód koncepció-

ja. Hiszen nemcsak az óvodai gyógytestnevelés terén vál-

toztat és formál, de klubjellege miatt a résztvevőknek is 

új, üde színfoltot jelent. A szakmai program például közös 

mozgással, gerinctornával zárul, a nyári szünet előtti utol-

só találkozó pedig sárkányhajózással és szalonnasütéssel 

hangol a pihenésre. Persze a szakmai munka akkor sem 

maradhat el: két lapátmerítés között az udvari játékok sze-

repéről lesz szó.

T. E.

Sóház
a Lánchíd utcában

Három és fél tonna só 
az erdélyi Parajdról a na-
túrfával burkolt, 14-15 
Celsius fok hőmérsékle-
tű helyiségben; továbbá 
nyugszék, takaró, „só-
homokozó” – ezek várják 
az asztmával, allergiával, 

arcüreg-, homloküreg-, fül- és ízületi gyulladással küzdő 
betegeket a gödi Sóházban.
– Öt esztendőn át látogattuk rendszeresen a parajdi sóbá-
nya terápiáit: kisfi am, aki az állandó fülgyulladások miatt 
50 százalékos halláskárosult volt, mára 95 százalékban 
visszakapta a hallását. Saját pozitív tapasztalataink alapján 
döntöttünk úgy, hogy ezt az erdélyi kincset hazahozzuk, 
és lehetőleg minél több emberrel megosztjuk – mondta el 
Néderné Nagy Irén.
A sós levegő belégzése kedvező eredményeket produkál 
a légúti megbetegedésben szenvedők körében: panaszaik 
s velük együtt gyógyszerigényük csökken, teherbírásuk és 
a fertőzésekkel szembeni ellenálló képességük nő. A ter-
mészetes gyógymód bármely életkorban ajánlott.

A Sóházban telefonon várják az érdeklődők bejelentkezé-
sét: (06 30) 655-7976.

Gödi

FESZTIVÁL
GospelPünkösdi

2012. május 28-án, hétfőn 15 órától
a Nemeskéri-Kiss-kúria parkjában

Sisa show – zenés gyerekműsor
Marcipán trió – koncert gyerekeknek

Gipsy Gospel Band koncert
REMIX című zenés táncos színdarab

Kézműves kirakodóvásár, 
gyerekjátszóház, korongozás

Büfé, babgulyás 300 Ft/adag

A belépés díjtalan!
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KULTÚRA

G
ödön egy évszázaddal később, 

1955-ben, a mezőgazdaságban dolgo-

zó nők gyermekeinek ellátására hoz-

ták létre az első bölcsődét, egy, az 1900-as 

évek elején épült lakóházból átalakított 

épületben. Nyolc esztendőn át idényböl-

csődeként működött, húsz férőhellyel. 

1962 januárjától lett egész éves bölcsőde, 

immár huszonöt férőhellyel. Két esztendőn 

belül, a belső átalakításoknak és a veranda 

beépítésének köszönhetően, újabb tíz kis-

gyermeket tudott fogadni az intézmény. 

2000-ben, az udvaron álló lakóház átala-

kításával tudták ismét megemelni a befo-

gadóképességet, ekkortól öt csoportban 

45 gyermeket tudtak ellátni. A város di-

namikus fejlődése újabb bővítést sürge-

tett: 2007-ben vehették birtokba a kicsik 

az uniós pályázatból létrehozott új épüle-

tet az Oázis Lakóparkban. Az új egységben 

hat csoportban nyolcvan kicsit gondoznak. 

A bölcsődei dolgozók létszáma a két épü-

letben összesen 39 fő.

Április 21-én, meghívott vendégeik köré-

ben ünnepelték meg a Bölcsődék Napját 

városunkban, ahol dr. Pintér György alpol-

gármester a bölcsődéről és a bizalomról 

beszélt, arról, ahogyan a szülők rábízzák 

a gyermekeiket a gondozókra abban a há-

rom esztendőben, amely köztudottan 

az egyik legmeghatározóbb korszak az em-

beri életben. Nagyon lényeges tehát, hogy 

milyen környezetben, kikkel tölti a bölcső-

dés éveket a kisgyermek. Joó Istvánné intéz-

ményvezető a fenntartó önkormányzatnak 

címezve két kezdeményezést fogalmazott 

meg: kérte, hogy április 21-ét nyilvánítsák 

nevelésmentes nappá annak érdekében, 

hogy minden évben méltó módon megün-

nepelhessék e jeles napot. Szeretné továb-

bá Gödön is meghonosítani „Az év bölcső-

dei dolgozója” díjra jelölést, s az evvel járó 

kitüntetést. Lenkei György, a Szociális Bi-

zottság elnöke támogatásáról biztosította 

az intézményvezetőt, a dolgozókat pedig 

egy-egy szál virággal köszöntötte. 

Az idén „Az év bölcsődei dolgozója” 

Csányiné Barabás Szilvia lett, tehát ő az első 

gödi bölcsődei dolgozó, aki részesült eb-

ben az elismerésben.

Az ünnepségen közreműködtek: Bazsóné 

Zoller Ágnes oboaművész, valamint 

Korhecz Imola és Juhász Csaba előadómű-

vészek.

V. Pálfai Kinga

A fejlődés leggyakoribb jellemzői a bölcsődés 
kor végére 

-  Nagyon sok területen önálló a gyermek: egyedül étkezik, öltözködik, tisztál-
kodik, legfeljebb apró segítséget igényel;

-  már nemcsak a szoros felnőtt-gyermek kapcsolatban érzi magát biztonság-
ban, hanem szívesen játszik társaival is;

-  jól tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket, a csoportban ki-
alakított szokásokat, szabályokat, az ezekhez való alkalmazkodás nem jelent 
nehézséget a számára; 

-  a környezete iránt nyitott, érdekli minden, szívesen vesz részt új tevékenysé-
gekben;

-  gazdag a szókincse, elsősorban beszéd útján tart kapcsolatot felnőttel, gyer-
mekkel;

-  a gyermekek többsége szobatiszta.

A Bölcsődei Nevelés-gondozás Országos Alapprogramja, 1998.

Százhatvan éve nyílt meg az első 

magyar bölcsőde
2010-ben nyilvánította a szociális és munkaügyi miniszter április 21-ét a Bölcsődék Napjává. 1852-ben éppen ezen 

a napon nyílt meg az első magyar bölcsőde Budapesten. 

„Az év bölcsődei dolgozója” díjat az idén 

Csányiné Barabás Szilvia (a képen balra) 

kapta

Jövőre már Gödön is nevelésmentes nap 

lesz a Bölcsődék Napja

Az ünnepi műsor méltó köszöntése volt a bölcsődei dolgozóknak, akikre a szülők  

legféltettebb kincseiket bízzák 
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A
lig néhány évtizeddel ezelőtt még jól 

működött a generációk közötti össze-

fogás. A gyerekek az akkoriban még 

több időt otthon töltő felnőttektől köz-

vetlenül megismerhető mintákat kaptak 

az élethez. A szülők a kicsik felügyeletében, 

nevelésében számíthattak saját szüleik se-

gítségére, nem kellett estig magukra hagy-

niuk a gyerekeiket ahhoz, hogy dolgozni 

tudjanak. Az idősek számára pedig életük 

végéig biztonságot és gondoskodást nyúj-

tottak a gyerekek és az unokák, nem ma-

radtak anyagi, fi zikai és lelki támasz nélkül, 

mire minden erejüket odaadták már ma-

gukból a világnak. A család, az a mikrokö-

zösség, amelyen keresztül az ember meg-

határozó alapélményévé válik a bizalom és 

a szeretet, ahonnan a közösség részeként 

való létezés első mintáit ki-ki magával 

hozza, valamennyiünk életében nélkü-

lözhetetlen védőháló, amelyet – hacsak 

lehet – minden sérüléstől óvni kell. Ám 

a nagyot fordult világ ma naponta ezernyi 

próbának veti alá a családi kapcsolatokat. 

A meggyengült tradíciók korában nagy se-

gítséget jelenthet minden könyv, előadás, 

személyes beszélgetés, közösségi élmény, 

amely megerősítést nyújthat a válaszokat 

tudatosan keresőknek. 

A Piarista Szakképző Iskola és Gimnázium 

április 28-án a Generációk Közötti Szolida-

ritás Napjához kapcsolódva hívta vendég-

ségbe mindazokat, akiket foglalkoztatnak 

a családdal kapcsolatos gondolatok, meg-

osztható élményeik, válaszra váró kérdé-

seik vannak e témában, vagy egyszerűen 

csak szívesen töltenek el egy napot saját 

családtagjaikkal együtt mások társaságá-

ban. Az egymást érő szakmai, kulturális és 

szabadidős programok között nem volt 

könnyű a választás. Kozek Lilla pszicholó-

gussal arról beszélgethettek az érdeklő-

dők, hogyan válhat a családi élet alkotói 

folyamattá, amelyben a szülők és a gye-

rekek kölcsönösen „nevelik” egymást, 

szüntelenül alakítják egymás személyisé-

gét. Dr. Gallai Mária gyermekorvos-gyer-

mekpszichiáter műhelyében a résztvevők 

arra a kérdésre keresték a választ, hogy az 

egyes életszakaszokra jellemző, elkerül-

hetetlen nehézségeket hogyan tudják a 

családok a fejlődés újabb és újabb lehe-

tőségeiként értelmezni és megélni. Egy 

harmadik helyszínen Gyombolai Márton 

és Gyombolainé Kindler Edit vezetésével 

arról beszélgettek idősebbek és fi atalab-

bak, hogy milyen életfeladatok elé állítja 

az embert az időskor, hogyan válhat egy 

egész élet tapasztalata a teljes személyisé-

gen átsugárzó bölcsességgé, amely aztán 

életre szóló mintaként éghet bele egy kis-

gyerek lelkébe. A nagyszülő és az unoka 

közötti mély és bensőséges kapcsolatról 

árulkodtak a Búzaszem Iskola rajzpályáza-

tának képei is, amelyekből a szakiskola fo-

lyosóin nyílt kiállítás „Az én nagymamám/

nagypapám” címmel. 

Pódiumbeszélgetés keretében saját hiva-

tásukról és a piarista karizmáról gondol-

kodtak a rendházban élő szerzetesek és 

a piarista küldetést magukénak valló taná-

rok, egykori diákok is. S miközben utakat 

találtak a család, az otthon, az elfogadás, 

az összetartozás, a „mi” fogalmának leg-

mélyebb és legtisztább jelentéseihez, sza-

vaikban saját kimondatlan gondolataikra 

ismertek a kert hatalmas fái alatt körülöt-

tük ülők. 

*

 A családi nap széles közönséget meg-

szólító záróakkordja volt annak a nagyívű 

családi programsorozatnak, amely febru-

árban indult, s amelyben a Piarista Szak-

képző Iskola mellett a Búzaszem Iskola 

és a katolikus plébániák is részt vettek. 

A projekthez kapcsolódó valamennyi ren-

dezvény és műhely egy-egy újabb lehe-

tőséget teremtett a családi és házastársi 

kötelékekben rejlő értékek felismerésére, 

az egymást támogató szeretetviszonyok 

megélésére. Döbrentei Ildikó és Levente 

Péter házasságakadémiájának résztvevői 

nemcsak az önismeret és a társ mélyebb 

ismeretének fontosságát tudatosíthatták 

magukban, hanem a két fél különböző-

ségeiben rejlő erőt is felismerhették sa-

ját kapcsolatukban. A plébániákon zajló 

jegyesoktatás keretében hosszabb ideje 

harmonikus kapcsolatban együtt élő há-

zaspárok is vendégségbe hívták, bizal-

mukba fogadták, tanácsaikkal látták el 

az esküvő előtt álló fi atalokat. A baba-ma-

ma klub tagjainak pszichológus vezeté-

sével működő családműhelyben volt le-

hetőségük alkotói folyamatként tekinteni 

anyaságukra, és felismerni, mennyi támo-

gatást nyújthatnak egymásnak a hasonló 

élethelyzetben lévők saját tapasztalataik 

megosztásával. Általános iskolás gyere-

kek, tanárok, szülők és nagyszülők is részt 

vettek abban a ciklus-show elnevezésű 

„kamaszprogramban”, amely a felnőtté 

érés testi-lelki folyamataihoz játékosan, 

humorral, teljes nyíltsággal közelítve se-

gített sokaknak az egészséges test-tudat 

kialakulásában vagy megélésében.

A több hónapon át tartó programsorozat 

a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, 

Család- és Ifj úságügyért Felelős Államtit-

kársága megbízásából a Nemzeti Család- 

és Szociálpolitikai Intézet támogatásával 

jött létre, és sokakat segített közelebb ön-

magukhoz, az övéikhez és Istenhez. 

Koditek Bernadett 

A Piarista Szakképző Iskola családi  napján változatos és  színvonalas programokkal várta 

az érdeklődőket

A család minden emberi 

közösség bölcsője
EGY NAGYÍVŰ PROJEKT TAPASZTALATAI



20

KULTÚRA

Színház mindenkinek:
indul az Első Gödi KertSzínház 

A 
Béke úton a Duna felé menet van egy ház, amely az utcáról alig látszik. Tágas 

terasza színpad, lankás kertje nézőtér, talán mindig is az volt.  Ám ezt egészen 

mostanáig csak egyetlen ember tudta: Pálfai Péter színművész, aki gyerekkora 

óta itt él, és most régi álmát készül valóra váltani. Májustól hetente egy-egy estére 

szélesre tárja háza kapuját a közönség előtt, és szívesen megmutatja vendégei-

nek, hogy színház az egész világ, de legalábbis az ő kertje biztosan az…

A késő délutáni verőfényes napsütés-

ben „a kulisszák mögött”  beszélge-

tünk a nemrégiben megalakult, új tár-

sulatáról és jövőbeli terveikről.  

– A Dalí (de nem Salvador) Társulattal 

januárban kezdtünk el együtt dolgoz-

ni. Nagy András grafi kus és fotómű-

vész budapesti műtermében, a „Szép-

Műhelyben” tartottuk a próbákat és 

az előadásokat. Olyan összművészeti 

esteket terveztünk, amelyeken a kü-

lönböző művészeti ágak a maguk nyel-

vén beszélnek egy közös témáról. Ami-

kor például mi Schwajda György Csoda 

című darabját vittük színre, amely egy 

látását fi atalon elveszítő nyomdai sze-

dő szatírikus története, Nagy András 

vakok és gyengénlátók elképesztően 

jó alkotásaiból rendezett kiállítást. Na-

gyon szerettük azt a helyet, de néhány hónap után egy, a művészetet nemigen 

pártoló szomszéd „közbenjárásának” köszönhetően kénytelenek voltunk más 

helyszínt keresni. Így játszunk most a SUFNI GARDEN pinceszínházában és ha-

marosan majd itt a kertben is. Az Első Gödi KertSzínház gondolata már régebb 

óta foglalkoztat. Nagyon szeretném kipróbálni, létre tudna-e itt jönni egy olyan 

baráti közösség, szellemi műhely, irodalmi szalon – vagy nevezzük bárminek –, 

ahol egy-egy színházi vagy zenei előadás, irodalmi est után együtt gondolkodha-

tunk, elbeszélgethetünk a művészet, és egyáltalán a világ dolgairól.  Jó volna, ha 

ez a kert nemcsak színház volna, hanem a találkozások helye, ahová előadási na-

pokon bárki betérhet, inspiráló közeg-

re találhat és egy tea, egy kávé mellett 

megoszthatja a gondolatait másokkal.  

Nagy szükség van ma a színházra, és 

minden olyan alkalomra, ahol az em-

berek társaságra találhatnak, közelebb 

kerülhetnek egymáshoz, kicserélhetik 

a gondolataikat.

Mit láthatnak majd a nézők az első előadásokon?

– Az első alkalmak egyikére tervezünk egy Karinthy-estet Üzenet a palackban 

címmel. Karinthy prózája helyett itt a jóval kevésbé ismert versei szólalnak majd 

meg, és egy egészen más arcát mutatják meg az írónak. Szeretnék egy Örkény-

estet is, ahová mindenki elhozhatja a saját kedvenc egyperceseit is. Bemutatjuk 

a már említett Schwajda-darabot, és talán hamarosan színpadra kerülhet Mrožek 

Emigránsok című darabja is.

Mikorra várható az „évadnyitás”?

– Mi már készen állunk, csak a jó időre vártunk. Május közepére tervezzük az első 

előadást, egy péntek estére. Városszerte kiplakátoljuk majd a kezdést, könnyű 

lesz megtalálni bennünket. A nézők egyetlen feladata csak annyi lesz, hogy egy 

összecsukható széket hozzanak magukkal… Mindenkit szeretettel várunk!

Koditek Bernadett

József Attilát dúdolni – 
Kicsi Hanggal

A Göd Városi Könyvtár költészet napi ren-

dezvényének vendége a Kicsi Hang vers-

éneklő együttes volt Dunaszerdahelyről.

A műfaj – a verséneklés – nem kifejezetten 

a legismertebb, legnépszerűbb kategória – 

vallotta Borbély Katalin és Menyhárt József, 

akik tizenhárom évvel ezelőtt egy jól sikerült 

előadás után döntöttek az együttes meg-

alakításáról, majd 2000-ben megnyerték 

a szlovákiai magyarság kulturális fesztiválját, 

a Tompa Mihály Vers és Prózamondó Ver-

senyt. Azóta számos albumuk jelent meg ma-

gyar költők megzenésített verseivel, köztük 

egy dupla, gyermekversekkel. 

Gödön, 2012. április 11-én többek között 

József Attila, Szabó Lőrinc, Ady Endre, Nagy 

László költeményei csendültek fel. A zenét 

két énekhangra írták, melyet gitáron, zon-

gorával (Bertók István m. v.), furulyával és 

ritmushangszerekkel stílusosan, lágyan, fi no-

man, humorosan kísérve játszottak el. 

A közönség soraiban ülők  arcán ott ült a cso-

dálat és a felismerés:   a költemények monda-

nivalója örök, a magyar nyelv zseniális, önma-

gában is muzsikál, amelyet erősített a Kicsi 

Hang zenéje, kiváló érzékkel megszólaltatott 

előadása. Az élmény egyre mélyebb rétege-

ket érintett meg, és a szíveken át egészen 

a lelkekig jutott.

A Nemeskéri-Kiss-kúria tavaszi virágillatba 

burkolózott kertje régen látott ennyi szerel-

mes tekintetű, mosolyú embert hazafelé an-

dalogni.

V. Pálfai Kinga

A dunaszerdahelyi együttes műsora igazi ünneppé 

varázsolta a Költészet Napját a  közönség számára

A Dalí (de nem Salvador) 

Társulat tagjai: 

Albert Gábor, Bolla Róbert, Bor 

László, Csizmadia Gabriella, Imre 

István, Pálfai Péter, Rácz Kati, 

Zborovszky Andrea

A színház: szolgálat – vallja

 Pálfai Péter, a társulat vezetője

 (Fotó: Dudás Gyula)
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Ütős gödi sikerek
Március 30-a és április 1-je között rendezték meg a VII. Országos Maros 

Gábor Zeneiskolai Szóló és Duó Ütőhangszeres Versenyt Győrben. A ver-

senyre az ország 32 településének 41 zeneiskolájából 111 növendék jelent-

kezett, 43 tanár felkészítésében.

Gödről a DRUMS Ütőegyüttes tagjai közül öten készültek a téli szünet óta 

a megmérettetésre, az eredmények pedig azt bizonyítják, hogy a fáradsá-

gos munka nem volt hiábavaló. A háromévente megrendezett, tekintélyes 

viadalon négy korcsoportra és három kategóriára osztották a versenyzőket. 

Valamennyi gödi induló helyezett lett, példamutató elszántsága és szorgal-

ma miatt ezúttal Velinsky Janka (12) teljesítményét értékelte a legjobbnak 

Stefán Tivadar felkészítő tanár.

– Janka alapvetően duóban készült, ám mindösszesen egy hónappal a ver-

seny előtt kiderült, hogy a partnere visszalép. Ő azonban annyira szeretett 

volna részt venni a zenei versenyen, hogy felkészült szólóban, és az előkelő 

IV. helyet szerezte meg a 2. korcsoportban, amelyben ő volt a második leg-

fi atalabb induló – tudtuk meg a tanár úrtól.

– Nekem nagyon fontos volt ez a verseny, hiszen már négy esztendeje járok 

az ütős tanszakra – mondta el Janka. – Óriási élmény volt a verseny helyszí-

ne, a zsinagóga, a rengeteg hangszer, a háromnapos győri program. Egyik 

este koncerten is voltunk, mert éppen a városban zajlott a Nemzetközi Ütős 

Fesztivál, ahol testközelből láthattuk a ma élő legelismertebb ütős szólistát, 

Evelyn Glennyt is. A kapcsolódó hangszerkiállításon pedig kipróbálhattuk 

az elektromos dobszerelést is – tette hozzá a tehetséges növendék.

A gödi Stefán-tanítványok sikerei:

4. korcsoport, duó kategória: Muszkatal István és Kincses Attila, II. helyezés

3. korcsoport, kisdob kategória: Muszkatal István, II. helyezés

2. korcsoport, szóló kategória: Velinszky Janka, IV. helyezés

1. korcsoport, kisdob kategória: Stefán Dávid, II. helyezés

1. korcsoport, szóló kategória: Stefán Dávid, II. helyezés

1. korcsoport, szóló kategória: Lengyel Gábor, III. helyezés (felkészítő tanára 

Szita Miklós).

A versenyen külön elismerésben részesült Stefán Tivadar felkészítő tanár is.

A minden tekintetben ütős sikerek után nem ülnek a babérjaikon a gyerekek: 

megkezdik a koncertprogram összeállítását és betanulását a nyári fellépések-

re. A csapatban a tanév során generációs váltás is zajlik: a tavalyi évben a na-

gyobbak elballagtak, tanáraik örömére többen is zenei szakközépiskolában 

folytatva a tanulmányaikat. Az elmúlt évek tapasztalatai és a máris érkező 

meghívások alapján a nyári hónapokban vagy tizenöt fellépése lesz az együt-

tesnek. Ha minden sikerül, a DRUMS Ütőegyüttes a tiszteletdíjait a nyári tábo-

rára költi, ahol egy hétig, tíz napig pihennek és zenélnek együtt a gyerekek. 

V. Pálfai Kinga

„Kincsek” a Kincsem 
Óvodában
A felsőgödi Kincsem Óvoda az „Óvodai nevelés 

a művészetek eszközei” című programmal dolgo-

zik, és ezen belül nagy gondot fordít a tehetség-

gondozásra is. Ennek keretében március 23-án 

ének-zenei tehetségkutató rendezvényt szervez-

tek a nagycsoportos óvodások számára.

31 gyermek mérte össze a tehetségét, melyet 

az öttagú zsűri: Csonka Katalin, Szekeresné Gár-

donyi Annamária, Újhelyiné Szabó Mónika, Aradi 

Tünde óvónők és a zsűri elnöke, Szabó Zsófi a óvo-

davezető „értékelt”. A rendezvényen meghívott 

díszvendég volt Stefánné Kelemen Judit a Németh 

László Iskola zenetanárnője. Minden résztvevő ok-

levelet és ajándékot kapott.

– A zsűri elsőként emelte ki Erdélyi Eszter 

(Montessori csoport) és Illyés Blanka (Süni csoport) 

nevét, akik gyönyörű énekükkel és zenélésükkel 

elvarázsolták a hallgatóságot.

Díjazták továbbá Gulácsi Borbálát, Tomon Andrást, 

Ájpli Bencét, Bánfalvi Dórát, Halász Anitát, Lovas 

Teklát, Mészáros Andrást, Tóth Borbálát és Takács 

Virágot.

A zsűri külön jutalomban részesítette a Katica cso-

port gyermekeit és a felkészítő óvónőket a ritkán 

hallott népdalokért – tájékoztatták a Gödi Kör-

képet Tolnai Katalin és Krasnyánszki Zoltánné, 

a Montessori csoport óvónői, szervezők. Akik 

egyúttal köszönetet mondtak az óvoda vezetőjé-

nek a támogatásért, az óvónőknek a gyermekek 

felkészítéséért és a kollégák segítségéért, ame-

lyet a rendezvény sikeres lebonyolítása érdeké-

ben nyújtottak. Ahogyan ők fogalmaztak: Ezen 

a napon a Kincsem Óvodában megcsillantak a kin-

cseink: a GYERMEKEK!

V. Pálfai Kinga

A tehetséges gyerekek számára a színpadi szereplés 

gyakorlása is fontos feladat

Az országos versenyen minden gödi versenyző helyezett lett
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Másvilág – Simon Attila festőművész 
kiállítása a művelődési házban

N
em minden festőnek egyenes az útja a vászonig. A Németh 

László Iskola egykori rajztanára, a ma már Gödön élő Simon Atti-

la – saját bevallása szerint – húszesztendős koráig utált rajzolni, 

és kellemetlenebb dolgot el sem tudott képzelni, mint hogy festeni 

kellett néha a rajzórán. Az áprilisban tartott remek hangulatú meg-

nyitón Schaller István festőművész méltatta a kiállítót, míg zenéjével 

Váczi Dániel szaxofonművész működött közre.   

– Saját tapasztalataimból fakadóan meg tudom érteni a gyerekeket, 

akik hasonlóképpen állnak a rajzoláshoz, festéshez. Korán elérték ná-

lam a tanárok, hogy a megfelelési kényszerekkel, melyeket ránk eről-

tettek, teljesen ellentétes hatást váltsanak ki. Húszéves korom után 

azonban találkoztam egy pedagógussal, aki meg tudta változtatni 

a rajzhoz – és általában a művészethez – való viszonyomat – mondta 

el lapunknak Simon Attila. – Mesterem javaslatára jelentkeztem a Ma-

gyar Képzőművészeti Egyetemre, amelyet festő szakon végeztem el 

2000-ben. Mindebből azt gondolom, hogy egy jó tanárnak nagyon 

nagy szerepe lehet az ember életében, képességeinek kibontakoz-

tatásában. Azonban az egyetemen visszatértek a sztereotípiák, és 

a különböző divathullámoknak, a tőlem eltérően gondolkodó mes-

tereknek való megfelelési kényszer került előtérbe. Az egyetem el-

végzése után egy ma is működő alapítvány keretén belül próbáltunk 

páran alkotóközösséget létrehozni. Mesterem Kőszegváry Kálmán 

volt, akinek ezúton is köszönetet mondok – tette hozzá mindehhez 

a művész.

– Az önálló tárlatom címe: Másvilág. Ez arra utal, hogy a bennünket kö-

rülvevő fi zikai világ mögött/mellett létezik egy spirituális világ, és ezek 

nem két külön világot jelentenek, mert szüntelenül egymásba folynak, 

táplálják és ugyanakkor kioltják egymást. Sajnos a spiritualitás mára di-

vat lett, sokan csupán pénzkeresetet látnak benne, vagy felszínes „hó-

kuszpókuszokat”. Ám mindannyian szoktunk álmodni, valamennyien 

emlékezünk csodákra, ráadásul a mai tudomány sem tudja eldönteni 

például azt, hogy a fény valójában anyagszerű-e. Erről a világról azon-

ban nehezebb hírt adni, mivel a fi zikai érzékelésünk számára láthatat-

lan, csak emlékképek, sejtések, hangulatok, intuíciók utalnak a léte-

zésére. E két világban egyszerre élni a mai alkotók számára már nem 

jelent problémát. Megszűnt a különc művész/tudós típusa, aki egy 

csodálatos képet vagy találmányt hoz létre, de képtelen a reggeli rán-

tottáját megsütni – nyilatkozta a civilben számvitellel és pénzügyekkel 

foglalkozó Simon Attila.

V. Pálfai Kinga

Németh László Napok

T
öbb évtizedes hagyomány Németh László 

születésének (Nagybánya, 1901. április 

18.) évfordulója környéken az író-poli-

hisztorról elnevezett felsőgödi iskolában né-

hány napon át emlékezni a névadóra.

A hét folyamán az alsósok meseversenyen, 

a felsősök Németh László életútjából összeál-

lított vetélkedőn emlékeztek az egykor váro-

sunkban élő és alkotó íróra, tanárra, orvosra. 

Az osztályok tablók és plakátok készítésével 

vettek részt a megmérettetésen.

A megemlékező napok legfényesebbje idén 

április 19-e volt, amikor Németh Magdával és 

a város vezetőivel együtt bensőséges ünnep-

séget tartottak. Az iskola dísztermében a te-

matikus versenyek helyezettjei az író leányá-

tól vehették át a díjakat. 

A művészeti iskola kisebb és nagyobb növen-

dékei zongora-, hegedű-, marimba-, trombi-

ta- és fuvolajátékukkal engedtek betekintést 

tanulmányaikba. A felkészítő tanárok a kez-

dőktől a rutinos versenyzőkig vonultatták 

fel növendékeiket – így a hallgatóság képet 

kaphatott az intézményben folyó oktatásról, 

a zenei munkáról, annak igazán kiemelkedő 

színvonaláról.

A meghívott vendégek Bajkó Ildikó vezeté-

sével baráti beszélgetéssel zárták az ünnepi 

délelőttöt.

V. Pálfai Kinga

Bajkó Ildikó igazgatónő és Németh Magda, az iskola 

díszvendége az ünnepi rendezvényen

Anyaság
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Csabai Leila
I. korcsoport (6-8 évesek) 3. helyezett-

je:

– Ebben a tan-

évben kezdtem 

el Tóth Tamásnál 

tanulni, kedven-

cem a ceruzarajz, 

a grafi ka. Koráb-

ban a művelődé-

si ház rajzszak-

körére jártam. 

A pályázat címét adtam a munkám-

nak is: „Álmodtam egy világot ma-

gamnak”. A rajzomon egy üveggolyó 

látható, az egyik felében éjszaka és 

tél, a másikban reggel és nyár van. 

A nagybátyám Új-Zélandon él, ami-

kor nálunk reggel van, nála este – ez 

adta az ihletet.

Mocsonoky Zselyke
II. korcsoport (11-12 évesek) 3. helye-

zettje:

– Szeptember 

óta vagyok Prém 

Vanda tanárnő 

növendéke. Na-

gyon meglepett 

és jólesett a he-

lyezésem. Ez se-

gít nekem abban, 

hogy továbbra is 

örömmel fessek. Az én világomban 

„Kedvencem a természet” címmel 

megelevenednek a fák, s a rókák – 

kedvenc állataim – két lábon járnak. 

Közéjük festettem egy kislányt is, aki 

nézi őket és örül nekik, velük. Általá-

ban is jókedvű, örömről árulkodó ké-

peket készítek.

Szerecz Sára
II. korcsoport (13-14 évesek) 3. (rajz) és 

2. (tűzzománc) helyezettje:

– Grafi kára négy 

éve járok. A raj-

zomon egy fa 

emelkedik a ma-

gasba, aminek 

van arca, és 

a lombjában kis 

házak látszanak, 

amiket manók 

laknak. Nagyon szeretem a manókat! 

A fa tövében egy gyerek ül, és egy ha-

talmas könyvet olvas. De a kép sarká-

ban ott a valóság: nagy fekete-fehér 

házak. Innen a mű címe: „Sarokban 

a valóság”. Én egyáltalán nem vagyok 

megelégedve magammal, nem tetszik 

sem ez a rajzom, sem a tűzzománcom 

(szerencsére a zsűrinek más volt a véle-

ménye – a szerk.), amin egyébként egy 

vár látható, és a címe rendkívül krea-

tív módon: a „Vár”.

A tanárom Prém Vanda, akit nagyon 

szeretek. Örülök, hogy ő tanít engem.

„Álmodtam egy világot”
ORSZÁGOS RAJZ ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT 

A NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

H
uszonnégy településről mint-

egy négyszáz alkotás érkezett 

a Németh László Általános 

Iskola által meghirdetett országos 

rajz- és képzőművészeti versenyre, 

amelyet az alapfokú művészetoktatási 

intézmények képző- és iparművészeti 

tagozatán tanuló növendékei számá-

ra hirdettek meg. Az intézmény dísz-

termének és folyosóinak falait roska-

dásig beborították az ország minden 

táján élő tehetséges gyerekek rajzai, 

festményei és a grafi kái, de sok alko-

tás érkezett a tűzzománcos, illetve 

a kerámia szakos növendékektől is.

A helyieknek három lány szerzett di-

csőséget: Szerecz Sára, aki a II. kor-

csoportban második helyezést ért el 

tűzzománc alkotásával, illetve a har-

madik helyezést szerezte meg a rajz-

pályázaton. Mocsonoky Zselyke a 11-12 

évesek között lett harmadik, Csabai 

Leila pedig az I. korcsoportban szer-

zett harmadik helyezést.

– A versenyt a művészeti iskola saját 

erőből rendezte meg, mi ezzel járu-

lunk hozzá az általános iskolás korú 

gyerekek tehetséggondozásához – 

mondta el lapunknak Kovács Gabriella 

igazgatóhelyettes.

V. Pálfai Kinga
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M
ásfél éve, az Ady Klub belső 

felújítását követően Retró Ady 

Klub néven újra összejárnak 

a József Attila Művelődési Ház ön-

álló csoportjaként az egykori fi ata-

lok hajdan volt társaságai: az ifj úsági 

klub, a modellezők és az atléták kö-

rének tagjai minden harmadik szom-

baton találkoznak. Az összegyűjtött, 

helytörténeti értékeket is tartalmazó 

közéleti fotóikat és a Civil-keret segít-

ségével digitalizált fi lmjeiket vetítik, 

közben előadások, jóízű beszélgeté-

sek elevenítik fel a város életének rég-

múlt pillanatait.

Milyen körülmények között alakulha-

tott meg a klub?

– A II. világháború, majd az azt köve-

tő szellemi államosítás szinte teljesen 

eltörölte a hajdan pezsgő társasági 

életet Felsőgödön is. Talán az ’56 utá-

ni politikai enyhülés előszeleként ala-

kulhatott meg 1962-ben az Ady Endre 

Kör az Úttörő/Kálmán utca 13. alatti 

épületben, néhai Richter Alajos kul-

túrház-igazgató ötlete nyomán.

Az Ady Endre Kör vonzotta a társaság-

ra vágyó embereket, vasárnap délutá-

nonként szinte kávéházi hangulat ural-

kodott. Az összejöveteleket rendszeres 

TIT-előadások, úti beszámolók, vetíté-

sek színesítették. A községi tanácsnak 

fi zetendő terembérleti díjat egyéni 

tagdíjakból és az Iparos Körben tar-

tott Katalin-bál bevételéből fedezték. 

A leginkább helyi iparosokból és alkal-

mazottakból álló tagság szoros baráti 

kapcsolatot tartott a Munkásdalkörrel, 

eljártak egymás rendezvényeire.

Kiknek a nevéhez fűződik a klub ala-

pítása?

– Hálával és tisztelettel kell megem-

líteni az alapító tagok és vezetők ne-

vét: Gábor Zoltán (91), Halász Béla, 

Radó Lászlóné (93), Farkas József, Rá-

kóczi Ferenc, Bárdos János és Világosi 

Lajos. Ők azok, akik éveken keresztül 

kitartóan igyekeztek a korábbihoz 

hasonló, tartalmas társasági életet te-

remteni Felsőgödön. Sajnos közülük 

már csak ketten élnek. 

Hogyan vált a fi atalok terepévé 

az Ady Kör?

– Már az első évben sok fi atal belépett 

a tagok közé, a rexasztal mellé mag-

nó is került. Ám a fokozódó nyüzsgés 

zavarta a felnőttek nyugalmát, ezért 

hamarosan „kibérelték” számunkra 

a szombat estét.

Így indult be az Ady Endre Kör Ifj úsá-

gi Klubja, de ezt a nevet túl hosszúnak 

tartva célszerűen lerövidítettük Ady 

Klubra. E név aztán „ráragadt” az épü-

letre, ez került be a köztudatba, öt 

évtizede mindenki így hívja az intéz-

ményt.

Az Ifj úsági Klub másfél évtizedes mű-

ködése alatt több száz felsőgödi és 

környékbeli fi atal töltötte itt rendsze-

resen a szombat estéit, leginkább tél-

víz idején, amikor korlátozottak voltak 

a szabadtéri lehetőségek. Több hely-

béli társaság: a Csomádi-rét, a Kőfal, 

a Bástyák, a Fenyves, a Focisták és 

az Alsógödiek többé-kevésbé zárt, de 

évről évre megújuló ifj ú nemzedéke 

barátkozott össze minálunk.

Az első években a magnós klubestek 

mellé öntevékeny irodalmi és isme-

retterjesztő programokat, vetélkedő-

ket szerveztünk, diákat és 16 mm-es 

„népszerű-tudományos” kisfi lmeket 

vetítettünk.

Személyes kedvencként milyen ese-

ményt említene?

– Számomra a leginkább emlékeze-

tes a Dalárdával közösen tartott Len-

gyel-magyar Baráti Est és egy saját 

képzőművészeti kiállítás maradt, va-

lamint a Váci Mihály „Még nem elég!” 

című, ma is aktuális versére összeállt 

szavalókórus.

Az idősebb, ám örökifj ú Reisenbüchler 

Sándor által vezetett, szerencsés mó-

don egybenyitott könyvtárban cso-

portosan néztük a tévében a Halló, 

fi úk! Halló, lányok!, a Táncdalfesztivál 

50 éves az Ady Klub
A kezdetektől napjainkig – az idén jubiláló klub történetéről Gallé Gáborral, 

a Retró Ady Klub vezetőjével beszélgettünk. 

 A fél évszázados múltra visszatekintő klubnak ma is gondját viselik a leglelkesebb klubtagok. 

Március közepén "élő kokárdát" alkotva tették rendbe a klub kertjét

Gábor Zoltán, a klub első elnöke kezében a 

városi lap egyik 20 évvel ezelőtti számával
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és a Ki Mit Tud? műsorait, az aktuális 

műkorcsolya-versenyek és más sport-

események közvetítéseit. Itt jöttünk 

össze a gödi Reisenbüchler Sándor 

végzős főiskolással, a későbbi Jászai- 

és Kossuth-díjas animációs fi lmren-

dezővel, aki 1964-ben közreműködé-

sünkkel a Duna-parti kőfalnál forgatta 

Kitörés című, Sándor Pállal közös vizs-

gafi lmjét.

Hogyan nyerte el az épület a mai for-

máját? 

– A kialakult állandó teltház miatt 

kezdeményeztük a régi épület bő-

vítését, egy nagyobb rendezvény-

terem hozzáépítését. A terveket 

az alsógödi Mladek Ferenc fi atal 

építészmérnök baráti alapon készí-

tette. Az építést anyagilag támogat-

ta Bíró Sándor, a helyi tanácselnök. 

A mai könyvtári szárnyépület mint-

egy 22 köbméternyi betonalapo-

zását a 60-as évek végén felnőttek 

irányítása mellett vidám kalákában 

végeztük, erről amatőr fi lmfelvétel 

is tanúskodik. Az építést a Felsőgödi 

Ktsz. fejezte be, s végül is a könyvtár 

költözött át ide. Sajnos a régi közös-

ségi épületrész a későbbi felújítások 

alkalmával elvesztette eredeti stílu-

sát, teljesen átalakították, lebontot-

ták a tornyos-manzárdos felső szin-

tet, és megszüntették a teraszt is.

Milyen hagyományokat ápolt, s mely 

újdonságokat vezetett be az Ady 

Klub?

– Az Iparoskörben elődeink hagyo-

mányait folytatva évente mi is bá-

lokat rendeztünk, majd áttértünk 

a rendszeres klubestekre, szereplési 

lehetőséget adva a szaporodó helyi 

beatzenekaroknak. A mai Scarabeus 

zenekar elődjének tartott Q-Rhythm 

and Blues együttes fellépését és 

a többi, alkalmilag összeállt csapat 

szereplését szintén fi lmszalag őrzi. 

Mikor ért véget a klubélet?

– A megyeszerte híres Ady Ifj úsági 

Klubot a 70-es évek végéig sikeresen 

vezették tovább az újabb nemzedé-

kek tagjai: Román János, Vágvölgyi 

Tamás, Lönhart József, Jankai Lász-

ló, Molnár Jenő, Deme Gyula, Szabó 

Árpád, Szeri Mihály, Pohiba Kornélia, 

Kőmíves László, Hohner Miklós és 

Bócsa-Újtelepen a Zsezserán lányok. 

Időközben becsukták és eladták 

az Iparoskört, majd később az Árpád 

mozit is. Egyedül az Ady Klub épülete 

menekült meg ettől, valószínűleg ép-

pen a pezsgő klubéletnek és Csanda 

Miklósné Kövér Anikó klubkönyvtár-

vezető színvonalas munkájának kö-

szönhetően. 

Újrakezdés, Retró Ady Klub?

– Nekünk nagy élmény, hogy újra ösz-

szejövünk, felelevenítjük a múltat, s 

meg-megállva szomorúan emléke-

zünk korán elhunyt társainkra.

Szívesen látjuk az érdeklődőket, vár-

juk a fi ókok mélyéről előkeresett régi 

helyi fényképeket és dokumentumo-

kat, hogy a digitális archívumunkba 

bemásolva megőrizhessük azokat 

az utókornak.

Idén az itt működő társszervezetekkel 

közösen, az Önkormányzat támogatá-

sával nyilvános jubileumi programo-

kat tervezünk. Erre készülve a márciusi 

ünnepi hétvégén, az udvaron három-

nemzedékes összefogással kertrende-

zést tartottunk, melynek résztvevőit 

az Élő kokárda című csoportképen Bea 

István örökítette meg. Bízunk abban, 

hogy az Ady Klub évek óta esedékes 

külső felújítása megvalósul.

V. Pálfai Kinga

A Retró Ady Klub
aktuális programjai

„Mozdulj ki!”
2012. május 12.

Csoportos nyugdíjas emléktúra 

Magyarkútra a Dalosházhoz és 

az Irma-forráshoz.

(„Tavaszi mozgolódás Gödön”, 

a Kor-Társ idősügyi program 3. ré-

sze)

Jelentkezés, infó: pnelli@invitel.hu

Telefon: (70) 940-4350

„És azok a 70-es évek…”
2012. május 19. 17 óra

Román János, valamint a RAK-archí-

vum fi lmjeiből. 

(„Tavaszi mozgolódás Gödön”, 

a Kor-Társ idősügyi program be-

fejező része)

Infó: roner@vnet.hu

Telefon: (30) 950-9415

A klub bővítési munkálataiban a fi atalok is 

részt vettek

A könyvtár régi bejárata és a terasz

A  déli homlokzat egykori képe
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Fétis Crossfutás és Családi Sportnap
2012. június 2., szombat, 8-tól 18 óráig

Helyszín: 2131 Göd, alsógödi labdarúgópálya (Alagút út)

Program:

08.00–09.40  Nevezés

09.00–14.00  Fétis Óvodás és Kölyök Labdarúgótorna

09.00–14.00   Fétis Felnőtt Strandröplabda Kupa 

09.30–09.50  Seven Star Mantis kungfu-bemutató 

09.50–10.00  Bemelegítés

10.00  Óvodásfutás rajtja 

10.30  2 km-es futás rajtja

10.40–11.00   GDSE Táncszakosztály bemutatója

11.00  14 km-es futás rajtja

11.15  5 km-es futás rajtja

11.30–13.30  Belépés Családostul ügyességi verseny 

11.20–12.00  Iszkiri zenekar gyermekkoncertje

12.00  EREDMÉNYHIRDETÉS 

  (Óvodás és 2 km-es futás, ovis-sulis foci)

12.30–13.00  Grease TSE akrobatikus rock & roll bemutatója

13.00–13.30  Rainbow TEAM SE hiphop-bemutatója

13.30–18.00  Fétis Felnőtt Kispályás Mini Futball Európa-bajnokság 

13.30–14.00  Bigyóka Kutyaiskola, Vác

14.00  EREDMÉNYHIRDETÉS (5 km-es, 14 km-es futás, röplabda)

 BeCsal Tombola

14.00–14.30  Kangoo-bemutató

18.00  EREDMÉNYHIRDETÉS (felnőtt mini EB)

Fétis Crossfutás nevezési díjak: 

Óvodásoknak: 400 Ft

14 alatt: 800 Ft

14 felett: 1200 Ft

Chip letéti díj: 1000 Ft

Ingyen zsíros kenyér, gyümölcs és tea vár minden nevezőt! 

Kedvezményes egyéni és csoportos előnevezés május 31-ig, a honla-

punkon: www.fetis.hu/crossfutas

Futótávok: óvodásoknak: 200 m

 iskolásoknak és felnőtteknek: 2 km, 5 km és 14 km 

Minden induló Fétis Cross pólót kap!

Egyéb programok délelőtt: 

Színpadi programok, kézműves foglalkozások, arcfestés, óriás csúszda, 

ugrálóvár, Tónió karikatúra, lángos, bográcsételek, kürtőskalács, népi 

kirakodóvásár, mézkóstoló és -vásár, baba-mama börze, agytréner, 

Gyere, kerekezz!: fa futóbiciklis ügyességi feladatok 3-5 éveseknek.

Hagyományőrző délután
2012. június 2., szombat, 16-tól 21 óráig

Helyszín: Búzaszem Általános Iskola aulája és udvara (2131 Göd, Vécsei 

u. 1.)

16.00–18.00  Búzaszem Iskola növendékeinek és tanárainak műsora,

  Dóra Áron furulyás és Bese Botond dudás

18.00–19.30  „Két jó rokon összeül” – csuvas és csángó dalok

  Berecz András – ének, mese, Navratil Andrea – ének, De-

meter László – koboz. A testvér-, család- és rokonszeretet 

a fő témája az Etil menti csuvas népnek és estünknek, 

amelyen csuvas és moldvai csángó dalok, imák, törté-

netek hangzanak el. Rokondallamok, rokon gondolatok 

– egy hosszú, boldog kutatás nem várt eredményei.

19.30  Moldvai csángó táncház a fellépőkkel

Délután ingyenes, érdekes, színes programok gyerekeknek, felnőtteknek!

Népművészeti kirakodóvásár, kemencés ételek

Főszponzor és szervező: Fétis Kft.

Kapcsolattartó: Kovács Dóra 

Tel: (30) 436-8431, e-mail: ugyvezetes@fetis.hu

www.fetis.hu/crossfutas

Sok szeretettel várjuk Önt és kedves családját!

Egyéb kulturális és sportprogramok:
Operabarátok estje

Időpont: 2012. június 2., szombat 18 óra

Helyszín: József Attila Művelődési Ház

Horgászverseny a Szakáts-kertben

Dunamenti Juniális, Gödi Jazz Napok I.
Időpont: 2012. június 3., vasárnap

Helyszín: Nemeskéri-kúria, 2131 Göd, Nemeskéri u. 33.

SZÍNPAD GALÉRIA

10.30–16.00 Göd, Dunakeszi, 

Fót, Nagymaros óvodás és 

iskolai művészeti csoportjainak 

fellépése

13.00 Sebastian Trió koncertje

Művészeti vezető: Lachegyi Imre

11.00 Maszk Bábszínház előadása

A legendás 70-es évek anno… 

Mini és Syrius

14.00 Keller Quartet 

hangversenye

17.00 Török Ádám és a Mini Big 

Band

15.00 Klasszikus és Jazz

Lachegyi Máté – zongora, Karosi 

Júlia – ének, Rohmann Ditta – 

gordonka

18.30 Syrius Emlékzenekar
16.00 Éry Balázs és II. Lengyelfi  

Miklós duó

21.00 Rock Folk Blues Band 

koncert

A koncertekre a belépés ingyenes, adományokat elfogadunk, melyeket 

további klasszikus zenei és jazzkoncertek szervezésére használunk fel. 

Eső esetén a szabadtéri délutáni koncerteket a Gödi Nyaralóházak szín-

háztermében tartjuk meg.

Egyéb programok: családi foci, íjászat, kötélpálya, kézműves foglalko-

zások, olvasóliget, tombola.

Gödi Jazz Napok II.
Időpont: Június 15., péntek

18.00  Snétberger Ferenc és tanítványainak koncertje

Helyszín: Nemeskéri-kúria, Borpince

Belépődíj: 1500 Ft. Jegyek elővételben vásárolhatók a József Attila Mű-

velődési Ház irodájában.

19.30 Dresch Quartet 

21.00 Balázs Elemér Group

Helyszín: Nemeskéri-kúria, Tornác

A belépés ingyenes, adományokat elfogadunk, melyeket további jazz-

koncertek szervezésére használunk fel.

A rendezvény fővédnökei: Markó József polgármester és Beer Miklós 

váci püspök.

További információk: www.becsal.org

Gödi Családi Fesztivál – 2012
10 ÉVES A GÖDI BELÉPÉS CSALÁDOSTUL MOZGALOM

SPORT ÉS KULTURÁLIS PROGRAMOK GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK, CSALÁDOKNAK
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A Gödi Jazz Napok vendége lesz 
Snétberger Ferenc is
A világ  legjobb akusztikus gitárosai közé számító, Liszt 

Ferenc-díjas művészt idei fellépéseiről kérdeztük.

– A 2012-es év a számomra – hasonlóan a tavalyi esztendőhöz –, 

koncertekkel és a felsőörsi tehetség-gondozó iskolánkban végzett 

munkával telik. Márciusban ismét játszottam John McLoughlin 

szimfonikus zenekarra írt nagy művét a Brandenburgi Filharmoni-

kusokkal Németországban, egymást követő három estén. 

Cipruson részt vettem egy gitárfesztiválon, ahol zsűritag vol-

tam, sőt, két alkalommal fel is léptem a fesztivál közönsége előtt. 

De játszottam itthon is Marcus Stockhausennel és a Pannon Fil-

harmonikusokkal a csodálatos pécsi Kodály Központban. Több 

meghívásnak tettem eleget a roma holocaust, illetve általában 

a holocaust témájában: játszottam a Raul Wallenberg-emlékév 

megnyitóján, egy nemzetközi protokolleseményen a Nemzeti 

Múzeumban, és kétszer is felléptem áprilisban Buchenwaldban 

az ottani megemlékezésen. Ám számomra a legfontosabb talán 

az iskolánk első évfolyamának fellépése volt: az első hatvan hall-

gatónk fejezte be a tanulmányait Felsőörsön, méghozzá egy fan-

tasztikus zárókoncerttel a MÜPA-ban, március 31-én. E koncert 

még nekem is, aki – talán nem veszik ezt szerénytelenségnek – 

sok ezerszer álltam már színpadon, szóval nekem is életem egyik 

nagy élménye volt. Több mint harminc tanítványunk lépett fel 

egy monstre koncerten, tucatnál is több tanárunk közreműködé-

sével. Számomra is felemelő volt, hogy a gyerekek, sokan életük-

ben először lépve színpadra, micsoda fantasztikus teljesítményt 

nyújtottak. A végén a nagyterem közönsége állva tapsolta végig 

a ráadást. Ez azt mutatta, hogy a közönség is pontosan értette, 

érezte, hogy itt többről volt szó, mint egy átlagos koncertről. 

Mindez olyan mértékben inspirált engem is a fi atalokkal való kö-

zös munkára, hogy két berlini fellépésemre is, az ottani külügy-

minisztérumba és a magyar nagykövetségre is magammal vit-

tem a legtehetségesebb gyerekek közül jó párat, s mondhatom, 

hogy nagy sikerrel léptünk fel. 

A számomra igen fontos május végi, már-már hagyományosnak 

tekinthető Bakáts téri templomi koncerten is gyerekek – Bodóczki 

Ernő (nagybőgő), Palásti Gergő (fagott) és Fehér Elemér (klarinét) 

– társaságában lépek majd fel, és a Gödi Fesztiválra is hasonló 

műsorral érkezünk, amit szintén nagyon várok.

Fő támogatóink:
JAMH, COATS CRAFTS HUNGARY KFT., SZAMOSKÖZI 

GOBELIN, BÉZS KÉZIMUNKA KERESKEDELMI BT., GYÖNGY 

SZOFT BT.

Elérhetőségeink: tel.: (06-27) 334-729, (06 30) 447-3855, 

(06 30) 343-6602;

www.gyuszunyibolt.hu vagy www.godimuvhaz.hu

I. Gödi 

Kézimunka-kiállítás 

és -verseny

A gödi Gyűszűnyi kézimunkaüzlet és a gödi József Attila 
Művelődési Ház 2012. szeptember 14-én a Kulturális 
Örökség Napokon megrendezi az I. Gödi Kézimunka-ki-
állítást és -versenyt.

Kedves kézimunkázó felnőttek és gyerekek!    
Mindenkinek szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy ké-
zimunkáikat közszemlére tegyék, újabb technikákat is-
merhessenek meg, illetve összehasonlíthassák munkáikat. 
Rohanó világunkban a kézimunka az alkotási kedvnek, 
a kikapcsolódásnak, a szépérzéknek, az önkifejezésnek 
egyik fontos eszköze. Egyénibb és nem utolsósorban olcsóbb 
az, amit saját kezünkkel állítunk elő, akár magunknak ké-
szítünk valamit, lakásunkat csinosítjuk, akár ha másoknak 
szerzünk örömet ajándékunkkal. Szeretnénk bemutatni, 
hogy a kézimunkázás nem a múlté, folyamatosan fejlődik, 
és fontos szerepet tölt be a mai tárgykultúrában is.

Kedves Gyerekek! Kézimunkázzatok ti is!
A kiállításra és a versenyre kizárólag a gödi Gyűszűnyi ké-
zimunkaüzlet alapanyagaiból készült, legfeljebb 5 db kézi-
munkával lehet nevezni az alábbi kategóriákban:
•  kötött és horgolt modellek 
•  kötött és horgolt terítők    
•  gobelin, tűgobelin, gyöngygobelin  
•  keresztszemes kézimunkák 
•  hímzett terítők, viseletek 
•  gyöngyfűzés, gyöngyhorgolás 
•  gyermek kézimunkák 
•  vertcsipke-kézimunkák 
•  suba-kézimunkák 
•  patchworkök

A pályamunkákat zsűrizzük, s a legjobbakat díjazzuk.
A kiállítás helye: Göd – József Attila Művelődési Ház 
(2131 Göd, Pesti út 72).

Sok örömet és jó időtöltést kívá-
nunk a szebbnél szebb mun-
kák elkészítéséhez.

Szeretettel várjuk 
jelentkezéseiket!

kívá-
n-

A mester fi atal zenészekkel játszik a Snétberger Tehetség Központban
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Távozás után – „Odcházení”

VÁCLAV HAVEL-EST
a 2011 decemberében elhunyt cseh elnök,

világhírű író és pályatársa,

Josef Škvorecký
emlékére.

MŰSOR:
 Pódiumbeszélgetés

 Beszélgetőtárs: Varga György műfordító
 Műsorvezető:  G. Kovács László műfordító

 Dokumentumfi lm-részletek
  Szemelvények Václav Havel és Josef Škvorecký műveiből
  Előadja:  Kovács Gergely, a Színház- és Film-

művészeti Egyetem hallgatója

 Dzsessz-zene:  Karosi Júlia (ének) 
és Lachegyi Máté (zongora)

Helyszín:  Nemeskéri-Kiss-kúria 
(Göd, Nemeskéri-Kiss M. út 33.)

Időpont:  2012. június 2., 19 óra

  A program a Violin Alapítvány és a Göd Városi Könyvtár
megrendezésében, a Cseh Centrum közreműködésével, Göd

Város Önkormányzata és a Nemeskéri-Kiss-kúria támogatásával jött létre.

Két író 

a történelem 

sodrában

A 
címben megidézett 

két jeles tollforgató 

nem más, mint Václav 

Havel (1936–2011) és Josef 

Škvorecký (1924–2012), aki-

ket azon túl, hogy a cseh 

irodalom történetének ki-

emelkedő alakjai között 

tartják számon, egy szomo-

rú véletlen is összeköt: alig 

három hét különbséggel tá-

voztak a földi létből – Havel 

december 18-án, Škvorecký 

január 3-án hunyta le örök-

re a szemét. Kettejük közül 

a kommunista diktatúra idő-

szakának meg nem alkuvó polgárjogi harcosaként, majd 

Csehszlovákia és Csehország köztársasági elnökeként is tör-

ténelmi szerepet játszó Václav Havel vált igazán világhírűvé, 

de művészi jelentőség, szellemi teljesítmény tekintetében 

Josef Škvorecký is ugyanabban a rangsorban található, mint 

fi atalabb pályatársa. Havel elsősorban drámaíróként, a Ker-

ti ünnepély, az Audiencia, a Largo desolato, a Távozás című 

darabok s gondolati elmélyültségről, stilisztikai igényes-

ségről tanúskodó esszék, groteszk és provokatív kísérleti 

versek szerzőjeként, Škvorecký pedig kiváló prózaíróként, 

több, a cseh irodalom élvonalát képviselő regény: a Gyávák, 

a Pléhkatonák, a Csoda és Az emberi lélek mérnöke alkotója-

ként, és korántsem mellékesen kiváló esszéistaként, Ernest 

Hemingway és William Faulkner fordítójaként vívta ki az ol-

vasók elismerését. Josef Škvorecký azzal is múlhatatlan érde-

meket szerzett, hogy miután 

1969-ben a szovjet csapatok 

által megszállt Csehszlo-

vákiából Kanadába emig-

rált, Torontóban létrehozta 

a Sixty-Eight Publishers 

(Ezerkilenszázhatvannyol-

cas Kiadó) nevű vállalatot, 

amely a hazájukban betil-

tott, onnan elüldözött írók – 

köztük Václav Havel és Milan 

Kundera – műveit jelentette 

meg. 

Aki szívesen megtudna többet is e két különös sorsú íróem-

ber életéről és munkásságáról, egy napfényesnek és han-

gulatosnak remélt kora nyári estén, június 2-án 19 órakor 

a Nemeskéri-Kiss-kúriában kielégítheti kíváncsiságát, és kel-

lemes szórakozásban is okkal bizakodhat...

G. Kovács László

Játssz velünk!
Helytörténeti kvízjáték
indult a könyvtárban 2012 áprilisában. 

Az első forduló május 31-én zárul. Kéthavonta új feladvá-

nyokkal várjuk a játékos kedvű felnőtteket és gyerekeket.

Első játékunk kérdései Nemeskéri-Kiss Miklós nemzetőr 

ezredeshez kapcsolódnak.

A felkészülésben segítenek a Gödi Almanach kötetei,

illetve a József Attila Művelődési Házban nyílt állandó ki-

állítás. A résztvevők tudásukat novemberben csapatverse-

nyen is összemérhetik!

Érdeklődni lehet a Városi Könyvtárban személyesen 

vagy az 532-155 és a 345-101-es telefonszámon.

I. Gödi KÖNYVHÉTvége
a Göd Városi Könyvtár rendezésében

Az Ünnepi Könyvhét eseménye Gödön: bemutatkozik 

a nagy múltú Püski Kiadó.

A fi lmvetítéssel egybekötött előadáson vendégeink meg-

ismerkedhetnek a kiadó és a család történetével. Az elő-

adást Püski Sándor fi a, Püski István tartja. 

Helyszín: a JAMH nagyterme (Pesti út 72.)

Időpont: 2012. június 9., szombat 15 óra. Egész napos vá-

sár a könyvtárban a 2012-ben megjelent könyvújdonsá-

gokból!

Josef Škvorecký

Václav Havel
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Labdarúgás

Elkezdődtek a tavaszi fordulók
A Gödi SE utánpótláscsapatainak aktuális eredményei: 
U19 ifj úsági I.

Üröm SC – Gödi SE 5-1 (gólszerző: Martin-Gál)  

Gödi SE – Sóskút KSK 5-1 (gólszerzők: Martin-Gál 4, Mangold)

U17 ifj úsági, II.

Gödi SE – Perbál SC 6-0 (gólszerzők: Martin-Gál 3, Kolok A. 2, Haczay)

Verőce SE – Gödi SE 0-4 (gólszerzők: Horpácsi, Csánki K., H. Zováthi Ö., 

Kolok A.) 

U15 serdülő  I.

Vác VLSE – Gödi SE 3-4 (gólszerzők: Ribényi 2, Merka, Illyési)

Gödi SE – Veresegyház: 1-4 (gólszerző: Ribényi)

Gödi SE – Mogyoród: 2-0 (gólszerző: Zakupszki 2)

Hévízgyörk SE – Gödi SE 0-1 (gólszerző: Budai) 

U-13 serdülő II.

Vác Deákvár SE – Gödi SE 0-3 (gólszerzők: Raits, Nyírő, Ráth V.)

S
zenzációsan menetel a bajnokságban a Gödi SE Lab-

darúgó Szakosztálya – legyen szó bármely korosztály-

ról. Az elmúlt időszak sikereiről Mohai Gábor számolt 

be lapunknak, április második felében.

– Azt tartja a mondás, hogy minden csoda három napig 

tart! Korábban talán ez igaz is volt, ám a bajnokság elején 

körvonalazódó  reményeink beigazolódni látszanak a Gödi 

SE labdarúgóinál. Több mint kétesztendős erőfeszítéseink 

lassan meghozzák gyümölcseiket. Egyre jobban érez-

hető, hogy az edzői és pedagógiai munkát érdemes volt 

„kihegyeznünk” az utóbbi években, akár az utánpótlást 

képviselő csapatainkra, akár a felnőtt együttesünkre 

gondolok. A fi atalos lendületnek köszönettel tartozom, 

ennek az energiának a birtokában tudtuk növelni a tag-

létszámunkat. Pató Gábor utánpótlás-vezetőnek, a 15-17 

éves korosztály lelkes edzőjének, Gergely Zoltánnak, aki 

a 13 éves korosztályunk „mágusa”, valamint a tavaly ősszel 

az aprónépet toborzó, 6-9 éves korosztályt terelgető Wág-

ner Bálint szakmai stábjának az utánpótlásunkért tett erő-

feszítései beértek. Lassan már ránk mosolyognak az első 

egészséges, pirospozsgás gyümölcsök. A felnőtt és a 19 

éves korosztályos csapatunk Tuza József  edző irányítása 

alatt a megyei II. (A csoport) bajnokságban az első, illetve 

a második helyen áll.

A korántsem lebecsülendő csodát a felnőtt csapatunk 

érte el! A Magyar Kupa 2013-as előselejtezői során a 16 

közé jutásért vívott küzdelemben április 4-én kiütötte 

a versenyből az NB III.-as Tura csapatát. Ezt még elhittük, 

de ami április 18-án történt, az még ma is szívet melen-

gető élményként él bennem. A szerencsétlen sorsolásnak 

köszönhetően egy újabb NB III.-as csapattal kellett meg-

küzdenünk. A mérkőzés során csupa szív játékosaink meg-

fosztották az Érdi VSE csapatát a további versenyzéstől. 

Ez már nem három nap, hanem két teljes hét! Most pedig 

megérdemelten várjuk a megyei másodosztályban játszó 

Pécel gárdáját. „Csapattársadért küzdj, ne önmagadért, és 

meglesz a győzelem” – foglalta össze az eddig történteket 

a szakosztályvezető. 

V. F.

Labdarúgás

A csoda nem három napig tart

A megyei másodosztályban játszó Budajenőt 3-1-re verték a gödiek (Fotó: Siposfotó)

 Gödi SE. Labdarúgás 
2012. Tavasz U17

2012. 05. 05. 10:00 Perbál SC Gödi SE

2012. 05. 12. 10:00 Gödi SE
Vác-Deákvár SE 

(Kisnémedi)

2012. 05. 19. 10:00 Dunabogdány SE Gödi SE

2012. 05. 26. 10:00 Gödi SE Verőce SE

2012. 05. 30. 17:30 SZE-FI (Szentendre) Gödi SE

2012. 06. 02. 10:00 Gödi SE Vác VLSE

2012. Tavasz U15

2012. 05. 05. 10:00 Dunakeszi Kinizsi USE Gödi SE

2012. 05. 13. 13:00 Gödi SE Vác VLSE

2012. 05. 20. 10:00 Mogyoród KSK Gödi SE

2012. 06. 30.  Gödi SE Hévízgyörk SC

2012. 06. 03. 10:00 Gödi SE Fóti SE

2012. Tavasz U13

2012. 05. 05. 10:00 Erdőkertes SE Gödi SE

2012. 05. 13. 10:00 Gödi SE Verőce SE

2012. 05. 19. 9:00 Vác VLSE I. Gödi SE

2012. 05. 27. 10:00 Gödi SE Fóti SE

2012. 06. 03. 10:00 Mogyoród KSK Gödi SE
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E
gy lehetőség azoknak az adózóknak, akik társasági adójukat 

idáig kizárólag az államkasszába irányíthatták. Immár ren-

delkezhetnek TAO-juk (társasági adójuk) 70 százalékának 

erejéig célzottan, egy-egy látvány-csapatsportág (labdarúgás, 

kosárlabda, kézilabda, vízilabda, jégkorong) konkrét projektjé-

nek javára.

Ezzel az egyszerű döntéssel, anyagi áldozat nélkül, nagyon ko-

moly segítséget tudnak nyújtani a városi, az iskolai és a szabad-

idősport, valamint az utánpótlás-nevelés és a versenysport fej-

lődéséhez.

A látvány-csapatsportágak lehetőséget kapnak a sporttörvény-

ben elfogadott utánpótlás-nevelési költségek, tárgyi eszközbe-

ruházások, felújítások és személyi jellegű ráfordítások fi nanszí-

rozására.

Mik a teendők?
A látvány-csapatsportágak egyesületei szerződést kötnek a tá-

mogatóval, majd a szakszövetségek kiállítják a „Támogatási iga-

zolást” a támogató felé. Ezzel a dokumentummal igazolja a támo-

gató, hogy miért nem a NAV-nak fi zette adójának 70 százalékát. 

Az igazolást könyvelésében köteles megőrizni a támogató.

Használjuk ki, és adjunk egy esélyt, hogy városunkban a sport 

ugrásszerűen fejlődhessen! 

Bővebb információk dr. Horváth Lászlótól (a Gödi SE elnökétől), 

telefon: (+36 20) 379-9198.

Mi is az a TAO-on keresztüli sporttámogatás?

Küzdősport

GDSE-s világbajnokot avattak 
Tökölön

S
zenzációs sikerrel tértek haza a kempo-világbajnokságnak ott-

hont adó Juhász Ferenc Emlékversenyről a Gödi Diák-Sport-

egyesület (GDSE) versenyzői. A tököli sportcsarnokban a Ma-

gyar Kempo Szövetség által rendezett nemzetközi viadalon 

a felnőttek (18–34 évesek) között Kovács Alexandra chikara kura-

be stílusban 1., light contactban 2., iTóth Zsuzsanna a gyermekek 

(10–12 évesek) közt light contactban 3. helyezést szerzett.

A 60 fős szakosztály 2010 decembere óta tagja a GDSE-nek. 

– Nagyon elégedett vagyok érmeseink teljesítményével, mivel 

mindkettejüknek ez volt az első nemzetközi versenye, s máris do-

bogós helyezést tudtak szerezni. Folytatjuk a munkát; próbáljuk 

a gyermekeket a versenyzés felé terelgetni, mivel nekik nagyon 

sokat jelent egy övvizsga, érem vagy kupa által kézzelfoghatóvá 

váló eredmény – mondta Mayer Csaba edző.

 A 20 esztendős Kovács Alexandra Dunakeszin él, a küzdősport-

tal öt éve ismerkedett meg. 

– Idén volt az első komoly lehetőségem arra, hogy a tudásomat 

nemzetközi mezőnyben is összemérhessem másokkal. Teljesen 

új élmény volt megtapasztalni a versenyre való felkészülés pozi-

tív fáradalmait, átélni azt az izgalmat, amikor a küzdőpástra hív-

nak, és végigharcolni magát a versenyt. Hatalmas volt bennem 

a versenystressz, mert nem tudtam, mit vagyok képes kihozni 

magamból, nem ismertem ezt az érzést, és nyilván azt se tud-

tam, mire számítsak az ellenfeleimet illetően. Ebben a helyzet-

ben nagyon sokat jelentett az edzőm támogatása, akitől többek 

között ezt a Hammarskjöld-idézetet kaptam jó tanácsként: „Soha 

ne értékeld egy hegy magasságát, mielőtt felérnél a csúcsra. 

Csak azután fogod látni, milyen alacsony volt.” – mondta a GDSE 

világbajnoka.

V. F.

Ju Jitsu
A Ju Jitsu – szó szerint: lágy módszer – ősi japán, szamuráj 

pusztakezes harcművészet. Hatékony önvédelmi rendszer, 

sokrétű technikai repertoárral (ütések, rúgások, dobások, fe-

szítések, elvezetések, rögzítések).

Az edzések az önvédelmi képzésen túl erősen fókuszálnak 

a személyiség fejlesztésére (kitartás, akaraterő, egyensúly, 

harmónia) is. Nem versenysport, de mivel a kempósok nyílt 

versenyeket rendeznek – aki elfogadja a versenyszabályzatu-

kat, függetlenül attól, hogy melyik budo ágazat képviselője, 

indulhat az általuk kiírt viadalokon –, ezeken a GDSE Ju Jitsu 

sportolói is részt szoktak venni.

Edzéseket Dunakeszin, a Bárdos Lajos Általános Iskolában hét-

főn és szerdán 17.30-tól 18.30-ig a gyermek, 18.30-tól 20.30-ig 

a felnőtt korosztálynak tartanak.

Weboldaluk: www.jujitsu-dk.hu

Facebook-oldaluk: Ju-jitsu Dojo Dunakeszi

A TAO-pénzeknek köszönhetően   az alsógödi GSE-pályán és  

környékén  látványos fejlesztések várhatóak

Mayer Csaba öt éve dolgozik együtt Kovács Alexandrával. 

A közös munka most szó szerint „aranyat ért” 
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Asztalitenisz

Gödi tabellavezetés NB III.-ban
Az NB III.-as bajnokság tavaszi idényének hat lejátszott for-

dulójában, 100 százalékos teljesítményt nyújtva, veretle-

nül, 4 pont előnnyel a tabella első helyén állnak a Gödi SE 

asztaliteniszezői.

– Még három mérkőzés van hátra, s ebből, ha egyet meg-

nyernek a játékosaink, bajnokok lehetnek. Ez lehetősé-

get biztosít az NB II.-es szereplésre – újságolta Gulyás 

Miklós edző.

Eredmények, NB III. (e: egyéni, p: páros):

Tárnok – Göd 7:11  (e: Oroszki 3, Felker 3, Szücs 2, Rovó 1; p: 

Felker–Oroszki 1)

Göd – Gödöllő 13:5  (e: Oroszki 4, Felker 3, Szücs 3, Rovó 1; p: 

Felker–Oroszki 1, Rovó–Szücs 1)

Tápiógyörgye – Göd 7:11  (e: Oroszki 4, Felker 3, Szücs 3; p: Felker–

Oroszki 1)

Göd – Vác 14:4  (e: Szücs 4, Felker 3, Oroszki 3, Rovó 2; p: 

Felker–Oroszki 1, Rovó–Szücs 1)

– A megyei csapat a dobogóra kerülésért küzd, jelenleg 

a 3. helyen áll. A hátralévő négy mérkőzésen 6-7 pontot 

kellene szerezni, ami nehéz feladat! – tette hozzá a gö-

diek mestere.

Eredmények, megyei osztály:
Vámosmikola – Göd II. 9:9  (e: Veszely D. 4, Fojt A. 3, ifj . Gulyás M. 1; p: 

ifj . Gulyás–Veszely D. 1)

Göd II. – Hévízgyörk 13:5  (e: Gulyás 4, Veszely D. 3, Fojt 3, Hajdu 2; p: 

Fojt–Veszely D. 1)

Szada – Göd II. 10:8  (e: Veszely D. 4, Fojt 1, Gulyás M. 1, Hajdu 

1; p: Fojt–Veszely D. 1)

Göd II. – Gödöllő 4:14  (e: Veszely D. 3, Gulyás M. 1)

Maratoni futás

A Parlamentben köszöntötték 
a gödi Szász Tamást

A 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár, Varga Mihály 

baráti találkozóra hívta az ország legidősebb, aktív ma-

ratoni futóit, köztük a 68 esztendős gödi Szász Tamást. 

A Parlamentbe meghívott 19 férfi - és 3 hölgyversenyző 

a magyar amatőr hosszútávfutás példaképei, olyan 67 és 

84 év közötti futók, akik még ma is aktívan sportolnak. Va-

lamennyien részt vettek a Budapest Maratonon, hatvanöt 

év feletti koruk dacára is. Elismerésül a hazai szabadidő-

sportban végzett tiszteletre méltó és követendő tevékeny-

ségükért, oklevelet vehettek át Varga Mihálytól – aki maga 

is lefutotta már a maratoni távot – és a Budapest Maraton 

versenyigazgatójától, Kocsis Árpádtól.

A régióból oklevelet kapott még a 76 esztendős dunakeszi 

Kiss György.

– Gyermekkoromban mindig is meghatározó volt számom-

ra a sport: futottam, öttusáztam, kosárlabdáztam. Har-

mincnyolc éves voltam, amikor bekapcsolódtam az utcai 

futóversenyek amatőr világába; negyven, amikor ’84-ben 

először futottam végig a maratoni távot. Azóta több mint 

húszat teljesítettem, s általában az indulók első negyedé-

ben érkeztem a célba. A legjobb időm 3 óra 16 perc. Futot-

tam Portugáliában és Kínában, míg a Budapest Maratont 

tizenötször teljesítettem. A legszebb álmom teljesülése 

a New York Maraton végigfutása volt ’99-ben. Akkor 44 

ezren indultunk, s én a tízezredik hely körül értem célba. 

Nagy élmény volt még a maratonfutás 2500. évi jubileumi 

eseménye is, erre 2010-ben, a magyar fővárosban került 

sor. Ameddig egészségem engedi, futni fogok – foglalta 

össze sportpályafutását Szász Tamás.

V. F.

Kézilabda

Tabellavezetők az NB II.-es junior 
lányok

Utolsó négy fordulójához érkezik a 2011–12-es kézilab-

da-bajnokság.

– A Gödi SE felnőtt női és junior lánycsapata egyaránt 

az NB II. északi csoportjában játszik, ahol a fi atalok tartják 

vezető pozíciójukat, míg a felnőttek az ötödik helyen áll-

nak – tájékoztatta lapunkat a pillanatnyi helyzetről Tősér 

Tibor edző.

Eredmények (elöl a felnőtteké, majd a junioroké):

Gödi SE – Komáromi AC 24:22 és 38:23,

Gödi SE – Kinizsi TTK  25:28 és 39:23,

Dunavarsány TE – Gödi SE 31:29 és 28:44,

Gödi SE – Tököl KSK  26:24 és 24:38,

Pilisvörösvári KSK – Gödi SE 32:21 és 28:27,

Gödi SE – Dorog SE  25:22 és 29:26.

V. F.

A már több mint húsz maratonfutáson részt vett, ma is aktív gödi 

sportoló, Szász Tamás (középen) tiszteletreméltó teljesítményét 

államtitkári oklevéllel ismerték el
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V
ezetőségválasztást tartott a közelmúltban a Gödi 

SE Kosárlabda-szakosztálya. A posztra két személyt 

jelöltek: a korábbi vezetőt, Dévényi Tamást, és egy 

edző-játékost, Andó Mátét. A jelöltek közül a 24 eszten-

dős, kommunikáció szakos hallgató, Andó lett a befutó, 

aki két évre nyerte el a megbízatást.

– 18 éve lakom Gödön, hétéves korom óta kosárlabdázom 

versenyszerűen, s több mint 10 éve játszom a Göd csapa-

tában, jelenleg is a felnőtteket erősítem. Kiskoromtól fog-

va hatalmas szerepet játszik az életemben a kosárlabda, 

meghatározó számomra azon belül is a gödi kosárlabda. 

Öt éve tartok előkészítőt a dunakeszi Kőrösi Általános Isko-

lában, a Gödi SE alkalmazásában. A Pázmány Péter Katoli-

kus Egyetemen tanultam, még az államvizsgám van hátra 

– kezdte bemutatkozását az új szakosztályvezető. 

Andó Máté a jövőt illető terveivel kapcsolatban kifejtette:

– Szeretném, ha a Gödi kosárlabdaélet újra fellendülne. 

Jelenleg ott tartunk, hogy az egyesületen belül nem va-

gyunk már „nagy” szakosztály. Első célom, hogy ezen 

változtassak. Az általános iskolák 1–4. osztályosai számá-

ra előkészítő csoportot működtetünk, itt megismertetve 

a gyerekekkel a rendszeres sportolás előnyeit, szépségét. 

A 2012–13-as idényben elindítjuk gödi, dunakeszi és váci 

központokkal az előkészítő csoportjainkat – Dunakeszin 

jelenleg is működik egy csoport. Az említett három város 

és Sződliget általános iskoláiban is beindul tehetségkuta-

tó akciónk. Kísérleti jelleggel ovi kosárlabdacsoportot is 

működtetünk az egyik gödi óvodában. Mindezeken kívül 

szakosztályunk tradíciói megkövetelik, hogy felnőtt csa-

patunk a nemzeti bajnokságban szerepeljen, így a követ-

kező idényben megkezdjük egy olyan csapat kialakítását, 

amely újra alkalmas lehet erre. Munkámat két vezetőségi 

tag fogja segíteni, dr. Megyeri Csaba, a kosárlabda-szak-

osztály alapítója, és Nyíri Csaba, aki hatéves kora óta maga 

is gödi játékos.

V. F.

A fi atal szakosztályvezető Gödön játékosként és edzőként is helyt áll

Teremlabdarúgás

Újra az Arany Pertli volt a tét 
a Balázsovitsban
A Gödi Sirály Közhasznú Egyesület tavasszal ismét meg-

rendezte az Arany Pertli Teremlabdarúgó-tornát. A nagy-

szombaton sportolni vágyóknak lehetőséget adó, jó han-

gulatú szabadidősport-eseményt a gödi Zöldfa csapata 

nyerte. Második a Don Papa, harmadik a Barátaim SC, ne-

gyedik a Dream Car együttese lett.

Különdíjak:

Gólkirály: Ittzés Máté (Zöldfa) 6 góllal

Legjobb kapus: Nyírő Tamás (Don Papa)

Legjobb senior: Fülöp Gyula (Dream Car)

Legjobb játékos: Kiss Péter (Don Papa)

Legszimpatikusabb játékos: Koncz Gábor (Zöldfa)

 

A meghívásos tornákkal kapcsolatosan érdeklődni, nevez-

ni a godisiraly@invitel.hu e-mail címen lehet.

V.F.

Sportbál május 19-én
A Gödi Diák-Sportegyesület (GDSE) és a Dunakanyar 

Egészséges Gyermekeiért Alapítvány jótékonysági 

sportbált szervez május 19-én a Huzella Tivadar Általá-

nos Iskola ebédlőjében, 19 órától.

A bál bevételéből az egyesület szakosztályaiban spor-

toló gyermekeket támogatják. 

A vacsora mellett a programban a táncszakosztály és 

a Gézengúzok Színjátszó Stúdiója növendékeinek, vala-

mint a Boleró TSE és az Orkhesztika Hastáncklub tagjai-

nak fellépése szerepel. Természetesen lesz tánc és lesz 

tombola is.

Támogatói belépőjegyek (4000 Ft) vásárolhatók a szak-

osztályvezetőknél, valamint Érdi-Krausz Zsuzsánál 

(06-20/474-3479).

A szervezők mindenkit szeretettel várnak!

Kosárlabda

Andó Máté az új szakosztályvezető a GSE-ben
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 A József Attila
 Művelődési Ház
 aktuális programjai

Az Ady Klub aktuális programjai

A Göd Városi Könyvtár 
aktuális programjai
Az Erdei Bütykölde
2012. május 12-én, szombaton a Kiserdőben lesz 10-14 óra 
között. Falapocskákat fogunk díszíteni dekupázs technikával.

Madarak és fák napi rajzpályázat 

eredményhirdetés és a díjkiosztás
A Kiserdőben lesz 2012. május 12-én 11 órakor. A kiállítás 
május 10-étől 22-éig tekinthető meg a Városi Könyvtárban. 
(2131 Göd, Pesti út 72.).
Az ajándékokat a könyvtárban a tanév végéig átvehetitek! 

Katica Gyermekkönyvtár
2131 Göd, Pesti út 72., telefon: 27/432-155.
2012. május 25-én, pénteken 13-17 óra között várjuk 
a gyerekeket. Mozgatható, vidám papírjátékokat fogunk 
készíteni.
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

Május

11. 
péntek

13.00–17.00
Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele
18.00
Berty Mihály fotókiállításának 
megnyitója

12. 
szombat

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

12–13. 
Jobb agyféltekés rajztanfolyam
Farkas Éva iparművész vezetésével
A négynapos kurzus ára, 
anyagköltséggel: 28 000 Ft.
Telefon: (06-30) 700-4443
E-mail: farkaseva.gobelin@gmail.com

14. 
hétfő

13.00–15.00 
A Mozgáskorlátozottakat 
Pártolók Klubjának 
összejövetele

18. 
péntek

18.00
A Felvidékiek Köre és a Horizont 
Irodalmi Klub szervezésében
„Őshazánk a Kárpát-medence” 
– Dr. Bognár László 
neveléstörténész, tanár előadása.
A belépés díjtalan!

19–20. 
Jobb agyféltekés rajztanfolyam
Farkas Éva iparművész vezetésével
Telefon: (06-30) 700-4443
E-mail: farkaseva.gobelin@gmail.com

Május

12. 
szombat

Retró Ady Klub
Program: „Mozdulj ki!” 
Csoportos nyugdíjas emléktúra 
Magyarkútra a Dalosházhoz 
és az Irma-forráshoz. („Tavaszi 
mozgolódás Gödön”, a Kor-Társ 
idősügyi program 3. része) 
Jelentkezés, infó: pnelli@invitel.
hu, tel.: (70) 940-4350
16.00–18.00
Ezoterikus Klub 
Bővebb információ: Gyöngyi 
(20) 243-2025, Laci (30) 361-2618, 
kgyongyi6@gmail.com; skype: 
reborn9863

13. 
vasárnap

Születés hete – Országos 
szakmai, kulturális és tájékoztató 
rendezvénysorozat
15.00  Tibeti hangtálas mese 
gyermekeknek – Dán Ildikó 
(www.hangtal.5mp.eu)

21.
hétfő 

10.00
Tavaszi gyermekszínház: 
Szegedi Miniszínház: Mekk 
mester, az ezermester. Bérletes 
III. előadás, szervezett óvodás 
csoportoknak.
Egyéni belépő: 700 Ft/fő

25. 
hétfő

16.00
Nóta Klub

27. 
vasárnap

IV. Gödi Regionális 
Néptánctalálkozó – Pünkösdi 
Sokadalom és városi gyermeknap
Egész napos rendezvény 
a Feneketlen-tónál. Esőhelyszín 
a Huzella Tornacsarnok.
Minden program díjtalan!

30. 
szerda

13.00–16.00
A Vöröskereszt gödi 
szervezetének találkozója.

Június

1. 
péntek

18.00
A József Attila Művelődési 
Házban működő rajszakkör 
évzáró kiállítása. 
Felkészítő tanárok: Rabie Judit és 
Rabie Nóra.

2. 
szombat

18.00
Operabarátok órája: 
Belcanto-est, II. rész
Részletek Bellini, Rossini és 
Donizetti műveiből.  
A belépés díjtalan!

7. 
csütörtök

14.00–18.00
Véradás

8. 
péntek

10.00
A Dunakanyar Babahordozó 
Klub összejövetele

13. 
vasárnap

15.30  A környezetbarát nő 
környezetbarát ciklusa
16.00  A női test csodái
17.00  Otthonszülés legálisan! 
18.00  Alternatív lehetőségek 
a várandósság alatt

17. 
csütörtök

13.00–16.00
Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

19. 
szombat

14.30–16.30
Cukorbetegek Klubjának 
összejövetele
17.00
Retró Ady Klub
Program: „És azok a 70-es 
évek…” Román János, valamint 
a RAK-archívum fi lmjeiből. 
(„Tavaszi mozgolódás Gödön”, 
Kor-Társ idősügyi program 
befejező része)
Infó: roner@vnet.hu
Telefon: (30) 950-9415

H
IR

D
E

T
É

S
H

IR
D

E
T

É
S



34



GÖDI KÖRKÉP – 2012. 5. SZÁM 35

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

– Térdízület hyaluronsavas kezelése ambulánsan

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

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

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

vagy bármely Egészségpénztáras kártyával!

Május 1-31 
között 
a fényre a fényre 
sötétedő sötétedő 
lencséből!lencséből!

Május 1-31Május 1-31
közöttközött

-30%-30%

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: 06-20/532-6077 – 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

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

Szolgáltatásaink:

Szivárvány Trade 2005 Kft.

Függönybolt Dunakeszin
• Függöny, szalagfüggöny,

reluxa, roló.
• Sötétítő, napellenző, redőny,

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

Felmérés - varrás - felszerelés

• Lakberendezői tanácsadás.
• Egyedi bútorok tervezése, kivitelezése.

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

Telefon: +36-30-539-4191
Dunakeszin a Szt. István út 30-ban a Keczán Bútorházban
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Az ablak beépítéséhez burkolókeret szükséges!
*a  gyártótól igényelhető vissza

   
  2

012
. április 30 - június 3.

Akciós feltételek: www.velux.hu 
   

 

  

8000Ft
visszajár!  

Minden 
VELUX tetőtéri ablak

árából

*

   65.490,-

   71.640,-

   80.700,-

Most kihúzhat  
a VELUX zsebéből 8000 Ft-ot!
GZL C02 (55x78 cm) ablak edzett üveggel 
és EDW 1000 burkolókerettel

GZL M04 (78x98 cm) ablak edzett üveggel 
és EDW 1000 burkolókerettel

GZL M08 (78x140 cm) ablak edzett üveggel 
és EDW 1000 burkolókerettel

PTH 38N+F: 285,-/db
60 db/raklap

PTH 30N+F: 252,-/db
80 db/raklap

PTH 10/50N+F: 227,-/db
100 db/raklap

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

A Neutó Kft. ajánlata 2012.05.31.-ig!

Az árak áfá-s, csak raklapos tételben érvényes, Dunakeszi és 

20 km-es vonzáskörzetében 12 raklap felett leszállított ledaru-

zott árak (plusz raklap, raklap használati díj, csomagolási díj)!

* Plusz raklap, raklap használati díj.

P

Az árak áfá-s csak rakla

P

P

Leier PIAZZA térkő
6 cm-es* őszilomb melírozott (10 x 20 cm)

2770,-*/m²
10,8 m2/raklap

MP Flex csemperagasztó
1750,-/zsák

25 kg/zsák

Mastermax 3 ECO
3 rétegű páraáteresztő tetőfólia

13999,-/tekercs
75 m2/tekercs

Hihetetlen                         tégla akció
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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. 

BOROOF KFT.
Építőipari kivitelezés

ületasztalos 

ítését 

át, 

k 

a-

Telefon: (06 20) 509-4442
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Keringő, swing, latin, show-tánc stb.
Egyéni időbeosztással, egyedi koreográfi ákkal. 

Hengerelje le rokonait, barátait 
egy különleges tánccal a nagy napon!

Telefon: (06 30) 911-6809
Dézsi Yvett, táncművész

Rendezvényre, partira, esküvőre 
táncoktatást,  illetve egyéni és 

csoportos fellépést vállalok! 

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.

(Egyéb termék: minden olyan gyógyhatású termék, ami nem számít gyógyszernek.)

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

Minden hónapban akciós 
napok az Életfa Gyógyszertárban! 

Használható ANGOL nyelvtudásraHasználható ANGOL nyelvtudásra

van szüksége?van szüksége?

Egyedi módszerrel, angol nyelvterületen hosszabb ideig 
élt, kiváló diplomával rendelkező angolnyelvtanár beszéd-
centrikus, társalgási, valamint nyelvvizsgára előkészítő órá-
kat vállal egyénileg, párban és kis csoportban.

Érdeklődni lehet 

a (06 30) 737-5778-as

telefonszámon.

Tanuljon SZITUÁCIÓKON keresztül!
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P E D I K Ű R 
körülmények között 

pedikűrös 

kezelést vállalok.

Az első alkalommal 

ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

 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

MASSZŐRTANFOLYAM

Érdeklődni lehet a 
(06-30) 302-1487-es 
telefonszámon.
 (A tanfolyam nyilvántartási száma: 0111-2011)

MUNKAVÁLLALÁSRA is alkalmas háromnyelvű (magyar, angol, 

német) OKLEVELET adó MASSZŐRTANFOLYAM indul Gödön jú-

nius 23-án, Budapesten június 2-án.
A tanfolyam ára: 45 000,- 

(részletfi zetési lehetőség 

és egyéb kedvezmények).
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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

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

Gödieknek KEDVEZMÉNY!

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.
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Sitt, sóder, homok, 
termőföld szállítás, 

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

GÉPI FÖLDMUNKA

KONTÉNER RENDE LÉS

06-20-941-5805

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

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

Latorczai István
Tel.: 06-20-321-4801

KertépítésKertépítés

KertápolásKertápolás

www.bakokert.huwww.bakokert.hu

(06 70) 369-4063(06 70) 369-4063
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ZÁRSZERELÉS
RUHA – SZŐNYEGTISZTÍTÁS

ÉLEZÉS:
KÉS, OLLÓ, KORCSOLYA

FŰNYÍRÓKÉS, LÁNCFŰRÉSZ, STB.

VARRÓGÉP SZERVIZ
CIPŐJAVÍTÁS

KULCSMÁSOLÁS
PONTFÚRT 
ÉS KÜLÖNLEGES KULCSOK

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

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

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

Képzett nővér,
gyógymasszőr

nagy szakmai
tapasztalattal,

engedélyekkel,
házi betegápolást

és masszírozást
vállal.

Telefon:
06 20 56 25 066

www.prohaszkazoltan.uw.hu

06/70-318-5881

Ma s s z á z s
• sport

• relax

• frissítő

• rehabilitáció

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.

•  Várdomb lakóparkban kéterkélyes lakás kiadó. Tel.: (06 30) 508-7896)
•  Újpesten háromszintes téglaépítésű ház harmadik emeletén 43 m²-es erkélyes, parkra 

néző, klímás lakás eladó. Gázfűtés, kis rezsi. 
Érdeklődni lehet: (06-70) 389-7472

•  Eladó Sződ-Neveleken 200 négyszögöles telek, kis faházzal. 
Tel.: (06-20) 229-0040 

•  Jó állapotú szalagos videomagnót vennék 5000 Ft-ért. 
Tel.: (06-27) 336-103

•  Verőcén vagy Erdőkertesen családi házat keresek. 
Tel.: (06-30) 747-2966

•  Üzlethelyiség kiadó irodának vagy bármilyen egyéb tevékenységre Felsőgödön 
a Lenkey utcában, az óvoda közelében (19 + 2 négyzetméter). 
Tel.: (06-27) 332-245, (06-30) 211-5534.

•  Membrános búvárszivattyú tekercselése, javítása, eladása, beszerelése. 
Tel.: (06-20) 414-2238.

•  Kiárusítás garázsból: május 19-én 10-12 óra között a Petőfi  Sándor utca 35. szám alatt.

www.pilates.shp.hu
Sződ-Nevelek, Tavasz u. 25.   Tel: 06-20 223 5372

Mozogjon, pihenjen, szépüljön nálunk!

EGÉSZSÉGÉRA WELLNESS
•  Pilates, aerobik, alakformálás, 

FITT JUMP, gerinctréning, jóga 
• Kismama- és baba-mama jóga 
• Infra és fi nn szauna 
• Szolárium 
• Bionom kozmetika 

• 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






