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Helyi védelem alatt 
a felsőgödi bástyasor
Tarjányi Judit főépítész előterjesztésében 

a Képviselő-testület megszavazta a felsőgödi 

árvízvédelmi gát kőburkolatú részeinek, lép-

csőinek és bástyáinak helyi építészeti érték-

védelem alá helyezését. A terület tulajdono-

sának, a Magyar Államnak 2012. július 1-jéig 

módja van észrevételt tenni a határozattal 

kapcsolatban.

A gát állapota megromlott, a kőfal több he-

lyen beomlott, ami egy magasabb vízállás 

esetén komoly problémákat idézhet elő. 

A gödi Képviselő-testület még az illetékes 

hatóság helyreállítási munkálatainak meg-

kezdése előtt hozta meg határozatát, amely-

lyel a magyarországi Duna-szakasz egyik 

legszebb építményének jellegét kívánja 

meg óvni.

Nyári leállás 
az Okmányirodában
A Képviselő-testület májusi ülésén igazgatási 

szünetet rendelt el a gödi Okmányirodában. 

Az intézmény 2012. július16-tól 27-ig, két héten 

át nem fogad ügyfeleket, miközben dolgozói-

nak biztosítja a nyári szabadságuk eltöltését.

• • •

A szavazás kapcsán felmerült az Okmány-

iroda jövőbeni sorsa is. Sipos Richárd kérdé-

sére dr. Szinay József címzetes főjegyző azt 

nyilatkozta, hogy 2013 januárjában most már 

bizonyosan átveszi a Kormányhivatal az ok-

mányirodák működtetését. A gödi kirendelt-

ség azonban nem szűnik meg, sőt, a jelenlegi 

ismeretek alapján kormányablaki funkciókkal 

történő kiegészítése várható.

Testületi ülés májusban
Munkaterv szerinti ülés – 2012. május 23.

A Képviselő-testület három külön szavazással elfogadta a 2011. évi 

költségvetési rendelet módosítását, a zárszámadást és a 2011. évi 

pénzmaradvány felosztását.

Módosították az építészeti és természeti értékek helyi védelméről 

szóló rendeletet. Első ízben helyeztek helyi védelem alá nem városi 

tulajdonú közterületet (a témával külön is foglalkozunk).

A testület módosította a helyi járdaépítési, valamint a szociális ellá-

tásokról szóló rendeleteket is (a változásokról két külön hírben szá-

molunk be).

A szemétszállítási rendeletből kikerült a zöldhulladék háztartásoktól 

történő elszállítása. Dr. Hetényi Tamás, a TESZ igazgatója elmondta, 

hogy a lakosok egyre növekvő számban veszik igénybe az idén már 

vállalkozásként működő zöldhulladék-lerakót. A lomtalanítás ügyé-

ben tárgyalásokat folytat a Településellátó Szervezet vezetője, mert 

a dunakeszi lerakó magas díjai jelentősen megemelnék az őszi lom-

talanítás költségét. Az éves terv szerint egyébként a következő lom-

talanítást szeptemberben szervezik majd, időpontjáról később szü-

letik döntés. A Képviselő-testület felkérte a TESZ igazgatóját, hogy 

készítsen költségvetést az őszi lomb begyűjtésének és ártalmatlaní-

tásának költségeire vonatkozóan. A testület a költségvetés alapján 

dönt majd arról, vállalható-e közpénzen az őszi lomb egyszeri be-

gyűjtése és elszállítása a házaktól.

A Szociális Bizottság kerete terhére a Képviselő-testület megszava-

zott egy alapítványi támogatást (Medicopter Alapítvány). Elfogadták 

a Németh László Általános Iskola művészetoktatási tandíjairól szóló 

rendelet módosítását, valamint az intézmény státuszigényeit is tá-

mogatták.

Az alapító okirat módosítása után a Fácán Óvodaegység a jövőben 

nem foglalkozik majd sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával, 

mert integrált nevelésüket és megfelelő fejlesztésüket a helyi körül-

mények között nem tudják megoldani.

Nyáron két hétig nem fogad ügyfeleket az Okmányiroda (erről külön 

hírben tájékoztatunk).

Az alsógödi úszóművek helyzetének rendezéséről számolt be 

Tarjányi Judit főépítész. A BME, a RÉV és a GSE úszóműveinek rendel-

kezniük kell a szükséges engedélyekkel, és valamennyi fél együtt-

működése szükséges ahhoz, hogy békés nyár elé nézzen a sokat lá-

tott partszakasz.

Hamarosan Kormányablak is működik majd 

az Okmányiroda épületében

A felsőgödi partszakaszon szükségessé vált a gát felújítása
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Beiskolázási támogatás igénylése
A Szociális Bizottság 2011-ben is biztosítja a beiskolázási támo-

gatás igénylésének lehetőségét azon gödi lakcímmel rendelkező 

szülők részére, akiknek gyermeke alap- vagy középfokú oktatási 

intézményben folytatja tanulmányait.

A kérelmezéshez szükséges adatlapok beszerezhetők (2012. jú-

nius 1-től) a Polgármesteri Hivatalban, illetőleg a gödi oktatási 

intézményekben.

A kérelmek beadási határideje: 2012. július 31.

Lenkei György,

a Szociális Bizottság elnöke

2003-ban a Sződ-Neveleken élők népszava-

zást kezdeményeztek, mely alapján a lakos-

ság Gödhöz való csatlakozását határozta el. 

Göd önkormányzata úgy gondolta, az át-

csatlakozó lakosság létszámának arányá-

ban a nevelekiek jogosultak arra, hogy Sződ 

önkormányzata a lakóterületen túl külterü-

leteket is átadjon. A két önkormányzat kö-

zött azonban nem jött létre megállapodás 

az átadás vonatkozásában. 2005-ben Göd 

város pert indított, amelyben Sződ eleinte 

a külterületek átadása ellen foglalt állást, 

majd ebből később engedve, az M2-es utat 

jelölte meg természetes határként. Göd 

a perben ragaszkodott a lakosságarányos 

külterületek átcsatolásához. A vita eldön-

tésére a bíróság több szakértőt jelölt ki. 

Az első szakvélemény a lakosságszám ará-

nyában vizsgálta a felperesi követelést, és 

Göd igényét minden tekintetben megala-

pozottnak találta. A bíróság ezt követően 

új szakértőt rendelt ki, akinek a lakosság-

arányos szempontokon felül feladatará-

nyosan is vizsgálnia kellett az átcsatolandó 

területek nagyságát. Időközben Sződ a fel-

ajánlott területek nagy részét belterületbe 

vonta, illetve elcserélte Sződligettel. A má-

sodik szakértői vélemény több változatot 

dolgozott ki, és értékelése alapján a Göd 

követéléséhez legközelebb álló megoldást 

jelölte meg, mint amely leginkább megfelel 

a terület- és feladatarányos megosztásnak. 

Tekintettel arra, hogy ez a megoldás magá-

ban foglalta a Nevelek és az M2-es út közöt-

ti belterületet is – amelyet időközben Sződ 

gazdasági területből lakóparkká minősített 

át (Ilka lakópark) –, Göd mindvégig eluta-

sította a megosztás ezen módját, mivel ha 

a lakópark megvalósulna, a cca. 3000 em-

ber jövőbeni betelepülése Göd városának 

súlyos terhet jelentene.

A perrel párhuzamosan folyamatosan zaj-

lottak a felek közötti egyeztetések, amelyek 

során az álláspontok közeledtek egymáshoz. 

A bíróság várható döntése a gödi igények irá-

nyában látszódott mozdulni, s talán ennek is 

köszönhető, hogy Göd város 2012 áprilisában 

megfogalmazott peren kívüli egyezségi aján-

latát minimális módosításokkal Sződ község 

képviselőtestülete a 2012. április 26-án meg-

tartott ülésén elfogadta.

A peren kívüli egyezség alapján 205 ha. ke-

rül át Gödhöz, ebből 64 ha. az M2-es út túl-

oldalán. Az egyezség része az Ilka lakópark 

gazdasági szolgáltató övezetté történő át-

minősítése is, amelynek lebonyolítása és 

költségei Sződöt terhelik.

Göd önkormányzata eddig is gödieknek te-

kintette Nevelek lakóit, biztosította számuk-

ra intézményeit és szolgáltatásait. 2014-től 

jogilag is Göd része lesz Nevelek. Göd város 

önkormányzata, vezetői és képviselői ne-

vében türelmet és bizalmat, javaslatokat és 

együttműködést kérek úgy a neveleki, mint 

a gödi polgároktól. Nagyon komoly szerve-

zési munkát kell megkezdenünk, és minden 

lehetőséget kihasználnunk a zökkenőmen-

tes csatlakozás érdekében.

Markó József

Göd város polgármestere

Sződ-Nevelek Gödhöz csatlakozik

Markó József polgármester a lakosság 

együttműködését kéri a zökkenőmentes 

csatlakozáshoz

Az idei nyári szezonban az alsógödi Duna-part szabad strandként 

működik majd, és folyamatban van a felsőgödi strand engedélyez-

tetése is. (Részleteket a lap 15. oldalán olvashatnak.)

Markó József polgármester beszámolt arról, hogy Göd hamarosan 

területátadási megállapodást ír alá Sződdel a neveleki területek 

Gödhöz csatlakozásáról.

Az ülés végén dr. Pintér György alpolgármester tájékoztatást adott 

a testületnek a város aktuális pénzügyi helyzetéről.

A testületi üléseken elhangzó pénzügyi tájékoztatás főbb adatait 

a következő lapszámtól kezdve rendszeresen közöljük majd a lap ha-

sábjain is.

Markó József, dr. Szinay József, Péter Zoltán, 

dr. Pintér György és Nagy Attila az autó átadásán

Új autó a Gödi Rendőrőrsnek
Göd Város Önkormányzata haszonkölcsön-szerző-

dés keretében öt évre biztosít egy új, Suzuki SX4 

típusú autót a Gödi Rendőrőrsnek ügyintézői és 

bűnügyi feladatok ellátására.  A gépjármű az Ön-

kormányzat tulajdonát képezi, de a szerződés idő-

tartamára a fenntartással kapcsolatos költségek 

a rendőrséget terhelik. Az új szolgálati autó átadá-

sára 2012. május 31-én került sor.
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Gödön elhunytak

2012. április
Takács Lászlóné (sz.: Baranyai Zsófi a) 83 éves
Horváth Gyuláné (sz.: Wéber Valéria Anna) 89 éves

2012. május
Szabó József 74 éves
Dr. Frankó Lajos István 82 éves
Tót László 76 éves
Fenyőné Winkler Éva Mária 43 éves

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt 
vettek Tábor Lajos temetésén, és részvétüket azzal is 
kifejezték, hogy virágot hoztak az elhunyt sírjára. 

A gyászoló család

Gödön házasságot kötöttek
2012. április

Flórek Csaba Bertalan és Kiss Éva Brigitta

Somssich Ádám Pál és Fekete Anikó

Barna Ádám és Vasi Ibolya

2012. május

Pongrác László és Kiss Dalma Éva

Gálitzky Attila Győző és Kósa Andrea Renáta

Kovács Zoltán és Bacsa Mónika

Szegedi Imre és Tákos Mónika

Harányi Sándor és Gyarmati Zsuzsanna

Több ponton is módosították a helyi 
szociális rendeletet
A szociális segélyként adható összeget – annak maximumát –, illetve 

a segélyezések alkalmainak számát szabályozta az egyik képviselő-tes-

tületi módosítás.

Engedmény, hogy szakorvosi igazolással a mentális vagy a fi zikai ál-

lapotra való tekintettel – szemben az eddigi gyakorlattal –, ha valaki 

nem tudja ellátni vagy elfogadni a város által felajánlott munkát, a to-

vábbiakban nem lesz kizárható a következő naptári évben a segélye-

zettek köréből.

A módosítások mellett az elkészült karácsonyi ajándékozási akcióter-

vet ismertette Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke. A terv szerint 

az 55 év felettiek, a három vagy több gyermeket nevelők, a munkanél-

küliek, illetve a gyermeküket egyedül nevelők köréből az önkormány-

zati képviselők húsz-húsz, míg a Családvédelmi és a Gyermekjóléti 

Szakszolgálatok száz-száz főt javasolhatnak, november 15-ig. 

Mindenkit vár a Karitász boltja
Az Alsógödi Karitászcsoport munkatársai szere-

tettel várnak minden érdeklődőt szombatonként 

10-től 12 óráig a Szent István Plébánia Karitász 

boltjába (2131 Göd, Nagy László tér 1.). Itt nagy 

választékát találják felnőtt- és gyermekruháknak, 

cipőknek és egyéb jó állapotban lévő ruhaneműk-

nek. A kiválasztott holmikért kapott pénzadomá-

nyokból élelmiszercsomagok készülnek a hátrá-

nyos helyzetű idős és nagycsaládos gödieknek, így 

a boltba betérő minden vásárló segítővé válik.

Alsógödi Karitászcsoport

FELHÍVÁS
a Dunakanyari Látássérültek Egyesülete

szeretné felhívni a fi gyelmet működésére. Kéri, 

ha ön a környezetében látássérültet ismer, adja 

tovább számára a következő információkat:

A szervezet célja: a vak és gyengénlátó szemé-

lyek sokoldalú segítése, érdekeik érvényesítése, 

védelme, rehabilitációjuk elősegítése, segéd-

eszközzel való ellátásuk.

Cím: 2600 Vác, Földváry tér 14.

Tel.: 06/20 955-05-94 vagy 06/70-773-40-78

E-mail:dulate@dunaweb.hu

web: www.dulate.gportal.hu

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig, 9–14 

óráig.

A lakossági bejelentések segíthetnék 
a rendőrség munkáját
Csányi József képviselő társadalmi összefogást sürget a városban 

hosszabb ideje garázdálkodó tettesek kézre kerítésére. Ahogyan ar-

ról korábban is beszámoltunk már, az utóbbi hónapokban gyakorivá 

váltak a közterületi rongálások. Az ismeretlen tettesek városszerte 

rendszeresen teszik tönkre, törik össze, emelik ki a helyükről a fából 

készült szemeteseket, útjelző táblákat fordítanak meg vagy dönte-

nek ki, veszélyeztetve ezzel a közlekedés biztonságát. Néhány hete 

újból megrongálták a GSE-pályán a sporteszközök tárolására szolgá-

ló kis faházat, amelyet egy korábbi „akciójuk” után februárban már 

egyszer rendbe hozatott a sportegyesület. Legutóbb az Alkotmány 

utca és a Luther Márton utca találkozásának közepén lévő, szépen 

beültetett forgalomterelő sziget növényzetét gyújtották fel. 

Csányi József képviselő arra kéri a város lakóit, ha szemtanúi ilyen 

eseteknek, feltétlenül tegyenek bejelentést a rendőrségen vagy 

a TESZ-nél. Segítsenek mielőbb kézre keríteni a tetteseket, akik sok 

kárt okoznak a városnak, mindannyiunknak.

Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke a májusi testületi ülésen számolt be 

a változásokról
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Hárommillió forint járdaépítésre

L
akossági kezdeményezésű járdaépítéseket rendeletben meg-

határozott mértékben támogat az Önkormányzat. Elősegíten-

dő a minél több térköves járda megépítését, 2011-ben annak 

anyagköltségét 70 százalékban, a mellékutcák és a mellékutak 

egyéb anyagból (például betonból) épülő járdáinak anyagköltségét 

50 százalékban támogatta a város.

A betonjárdák építésére fordítható tavalyi éves keretnek csak alig 

több mint a felét igényelték meg a lakosok, így májusi döntésével 

a Képviselő-testület, Kovacsik Tamásnak, a Városfejlesztési és Környe-

zetvédelmi Bizottság elnökének előterjesztésére a betonból készülő 

járda anyagköltségének támogatását 100 százalékban, de maximum 

2800 Ft/négyzetméter árban határozta meg. A határozattól azt várják, 

hogy a mellékutcákban élők közül is többen vállalkoznak járdaépítés-

re, és az esős időszakokban egyre kevesebb utcában lesz problémás 

a gyalogos közlekedés. Ahogyan Forró Gábor képviselő fogalmazott: 

ha egyes szakaszokon a járda szintjének megemelésére tudják fordí-

tani az önkormányzati támogatást, már az is nagymértékben javítani 

fogja a mélyebben fekvő utcákban közlekedők közérzetét.

A főutak mellett továbbra is csak a térkőburkolatos járdák kivitele-

zését támogatja a város – illeszkedvén a megkezdett önkormányzati 

járdaépítési koncepcióhoz. A támogatás mértéke a térköves burko-

lat esetében maradt 70 százalék (négyzetméterenként maximum 

4500 Ft). Az elmúlt esztendőkben a lakosok egyébként a magasabb 

költségek ellenére is előnyben részesítették ezt a modernebb, visz-

szabontható kivitelű járdát.

V. Pálfai Kinga

Járdaépítési igényükkel a lakosok a Városházán a Beruházási Osz-

tály műszaki ügyintéző munkatársát, Őzse Jánost kereshetik meg. 

Elérhetőségei: ozsejanos@god.hu; tel.: (06 27) 530-046. Az igény-

bejelentést helyszíni szemle követi, majd a megfelelő hivatalos 

papírok kitöltése után kezdődhet meg a beruházás. A kivitelezés 

költségei teljes egészében a lakost terhelik, az anyagköltséget 

a fent leírt módon, a lakos nevére kiállított számlák alapján (azaz 

utólag) téríti az Önkormányzat – a rendelkezésre álló célkeret 

erejéig.

Elkészült az Állami 
Számvevőszék jelentése 
Gödről 

T
avaly tavasztól országos vizsgálatot vég-

zett az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a helyi 

önkormányzatok pénzügyi helyzetének 

ellenőrzésére. A vizsgálat során azt kívánták 

értékelni, milyen körülmények befolyásolták 

az egyes önkormányzatok jelenlegi pénzügyi 

helyzetének kialakulását, és mennyiben te-

kinthetőek biztosítottnak a pénzügyi egyen-

súly fenntarthatóságának feltételei. 

A vizsgálatban részt vevő 304 városi önkor-

mányzatot lényegében ez utóbbi szempont 

alapján sorolták három kategóriába. Az első 

csoportban azok a városok kaptak helyet, 

ahol az Állami Számvevőszék elemzése alap-

ján azonnali intézkedésekre van szükség 

a pénzügyi egyensúly helyreállítása érdeké-

ben. A második csoportba kerültek a közép-

távú intézkedést igénylő települések, míg 

a harmadik kategóriába azokat a városokat 

osztották, amelyeknél a pénzügyi stabilitás 

rövid és középtávon biztosított, annak meg-

őrzéséről csupán hosszú távon kell gondos-

kodni. Az ÁSZ az egyes városokról készült 

átfogó elemzéseit megküldte az önkormány-

zatoknak, és az interneten is hozzáférhetővé 

tette. Gödről készült jelentését április 24-én 

hozta nyilvánosságra. 

A jelentés szerint Göd városa a legstabilabb 

helyzetben lévő városok közé tartozik: a har-

madik csoportban kapott helyet, azok között 

a települések között, ahol az Állami Számve-

vőszék elemzése szerint „az Önkormányzat 

pénzügyi egyensúlya rövid és középtávon 

biztosított, a hosszú távú fenntartásra azon-

ban fel kell készülnie”. A szakértői értékelés 

a felkészülés módjára vonatkozó javaslatokat 

is tett. Ajánlásában az ÁSZ azt tanácsolja, hogy 

a polgármester ne csak a kiadások csökkenté-

sére törekedjen, hanem e mellett tekintse át 

a bevételnövelő intézkedések lehetőségeit is. 

Dolgozzon ki koncepciót az önkormányza-

ti vagyon hasznosítására, és gondoskodjon 

arról, hogy a Képviselő-testület folyamatos 

tájékoztatást kapjon az Önkormányzat pénz-

ügyi egyensúlyi helyzetéről. 

Ez utóbbi ajánlásnak megfelelően dr. Pintér 

György alpolgármester a testületi üléseken 

hónapról hónapra ismerteti majd a város ak-

tuális pénzügyi helyzetét tükröző főbb szá-

mokat, és igény szerint további tájékoztatást 

is nyújt a képviselőknek. 

Koditek Bernadett

Az Önkormányzat az anyagköltségek jelentős támogatásával igyekszik 

ösztönözni a lakossági járdaépítést
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Fórumot tartott a Demokratikus Koalíció 
helyi szervezete
A Demokratikus Koalíció (DK) helyi szervezetének meghívására má-

jus 18-án a művelődési házban tartott fórumot az országos párt két 

politikusa. Gréczy Zsolt, aki 2007 és 2009 között Gyurcsány Ferenc fő-

tanácsadójaként működött, ma pedig az egykori miniszterelnök által 

alapított párt kommunikációs tanácsadója, a szocialista párt szakadá-

sával létrejött Demokratikus Koalíciót az elmúlt 20 év legizgalmasabb 

politikai vállalkozásaként határozta meg. Sikerként könyvelte el, hogy 

féléves fennállása alatt a párt ötezer tagot toborzott és a választóke-

rületek 90 százalékában felállította helyi szervezeteit. Debreczeni Jó-

zsef, a párt alelnöke elmondta: legfőbb céljuk, hogy az MSZP, az LMP 

és a DK összefogásával a 2014-es választásokra megteremtsék a ma 

kétharmados többséggel kormányzó Fidesz politikai alternatíváját.

A Demokratikus Koalíció gödi szervezetének vezető koordinátora, 

Vidák Árpád arról tájékoztatta lapunkat, hogy a január végén meg-

alakult helyi DK-nak jelenleg 50 tagja van, és szorosabb együttmű-

ködésre törekszik a helyi LMP-vel és az MSZP-vel. 

Koditek Bernadett

A Jobbik vendége volt 
Kepli Lajos
Április 28-án az Ady Klubban Kepli Lajos kör-

nyezetmérnök, jobbikos országgyűlési kép-

viselő volt a meghívott előadója a párt gödi 

szervezetének.

Kepli a Kolontár melletti vörösiszap-kataszt-

rófával kapcsolatos felelősség feltárását célzó 

országgyűlési vizsgálóbizottság felállítását 

kezdeményezte, majd annak megalakulása 

után elnökként irányította a vizsgálatot.

– A képviselő úr előadásában beszélt 

a Magyar Országgyűlés által elfogadott bi-

zottsági jelentésről, amely a Mal Zrt. kizáró-

lagos felelősségét állapította meg az ügyben. 

A katasztrófa tíz emberéletet követelt és több 

mint 150-en sérültek meg az érintett telepü-

léseken.

A Mal Zrt. vagyona része volt annak a 90-es 

években lezajló privatizációs folyamatnak, 

amelynek során a valós értékük töredékéért 

kerültek magántulajdonba az állami vagyon 

részét képező ingó és ingatlanvagyonok. 

Az ún. rablóprivatizáción túl a cég tulajdo-

nosi köre a minimális környezetvédelmi és 

működési előírásoknak sem tett megfelelően 

eleget, s ez vezetett a katasztrófához. A Mal 

Zrt.-re összesen 135 milliárd forintos bírságot 

szabtak ki. A tragédia kapcsán – a Jobbiknak 

köszönhetően – több feljelentés is született, 

azonban a bírósági ügymenet lassúsága miatt 

tényleges – személyeket érintő – felelősségre 

vonás még mindig nem történt – tájékoztatta 

lapunkat Sipos Richárd, a Jobbik gödi szerve-

zetének elnöke.

V. Pálfai Kinga

A Fidesz Dióssi Csaba vezetésével készül 
a választásokra
Január elsejével lépett hatályba, 

de először csak a 2014-es parla-

menti választások idején alkal-

mazzák majd az új választójogi 

törvényt, amely Pest megye vá-

lasztókerületeinek határát is át-

rajzolja. A körzetek száma Pest 

megyében az új törvény értel-

mében 16-ról 12-re csökken, és 

számos település – köztük Göd 

is – más körzethez tartozik majd, 

mint korábban.

Megszűnik az eddig Vácot, Gö-

döt és Sződligetet magában fog-

laló 2. számú választókerület, amelynek országgyűlési képviselője 

Bábiné Szottfried Gabriella. Vác és Sződliget az új rendszer szerint 

a 4. sz. választókerülethez tartozik majd, amely Vác központtal fog 

működni, és 38 kistelepülést tömörít egy körzetbe.

Göd az 5. számú országgyűlési egyéni választókerület része lesz, 

amelynek központi települése Dunakeszi. Ehhez a kerülethez tarto-

zik majd Fót, Erdőkertes, Veresegyház, Csömör és Csomád is. 

– Az új körzethatárok kialakulásával világossá vált, hogy Göd a jövő-

ben Vác helyett Dunakeszivel alkot majd szorosabb egységet. A vál-

tozások a helyi pártok politikájára is hatással lehetnek. A jelenleg is 

dunakeszi székhelyű, de egyelőre még a 3-as számot viselő válasz-

tókerület egyéni országgyűlési képviselője Dióssi Csaba, Dunakeszi 

fi deszes polgármestere. Dióssi Csaba képviselő urat Orbán Viktor mi-

niszterelnök a helyi szervezetek ajánlása alapján megbízta a leendő 

5. sz. körzet választókerületi elnöki feladatainak ellátásával. A 2014-es 

választásokra a Fidesz gödi szervezete már az ő irányításával készül 

majd – nyilatkozta lapunknak Markó József, ezúttal nem polgármeste-

ri minőségében, hanem a Fidesz gödi szervezetének elnökeként.

Koditek Bernadett

Dióssi Csaba, Dunakeszi 

polgármestere a 3. sz. választókerület 

országgyűlési képviselője

Kepli Lajos meghívott előadó és Sipos Richárd, 

a Jobbik helyi szervezetének elnöke az áprilisi 

rendezvényen (balsól jobbra)



GÖDI KÖRKÉP – 2012. 6. SZÁM 9

KÖZÉLET

Legyenek jól láthatóak 

a házszámok!

Lehet még házszámtáblát 
rendelni!
A projekt végrehajtásával megbízott 

Göd Városi Kommunikációs Nonpro-

fi t Kft. a Gödi Körkép májusi számá-

hoz egy megrendelőlapot mellékelt, 

amelynek kitöltésével bárki egysze-

rűen és kedvező áron szerezheti be 

házszámtábláját. 

Eddig közel 700-an éltek ezzel a lehe-

tőséggel. 

A Kommunikációs Kft. a nagy érdek-

lődésre való tekintettel június végéig 

meghosszabbítja a megrendelőlapok 

beküldésének határidejét. Házszám-

táblát rendelni darabonként bruttó 

900 forintos áron lehet.

A megrendelés nem kötelező! Ház-

számtábláját vagy a ház falára szerel-

hető, tetszőleges kivitelű házszámát 

természetesen bárki beszerezheti 

egyénileg is. Augusztus végéig azon-

ban a hiányok pótlásáról, a megron-

gálódott, megkopott táblák cseré-

jéről minden ingatlantulajdonosnak 

gondoskodnia kell.

Amit a megrendelésről tudni 
kell
A megrendeléssel és a teljes projekt-

tel kapcsolatos valamennyi informá-

ció elolvasható a Gödi Körkép áp-

rilisi és májusi számaiban, valamint 

elérhető a város hivatalos honlapján 

is (www.god.hu).

Az ingyenesen postára adható meg-

rendelőlap megtalálható a Gödi 

Körkép májusi számában, illetve be-

szerezhető a Polgármesteri Hivatal 

ügyfélszolgálatán. 

A házszámtáblák készpénzfi zetés el-

lenében várhatóan július közepe után 

vehetők majd át Felsőgödön, a Göd 

Városi Kommunikációs Nonprofi t Kft. 

irodájában, a volt BM-üdülő területén. 

Cím: 2132 Göd, Jósika utca 14. Az át-

vétel pontos idejéről a későbbiekben 

adunk tájékoztatást. 

Az ingyenes házhoz szállítást igény-

lő megrendelőkhöz a házszámtáblát 

a Kommunikációs Kft. egy munkatár-

sa juttatja majd el, aki jogosultságát 

a megrendelőlap eredeti példányá-

nak felmutatásával igazolja. 

Megkérdeztük 
olvasóinkat, 
mit gondolnak 
a kezdeményezésről:

• Korábban egy kerítésre szerelhe-

tő, sötétben automatikusan világító 

házszámtáblánk volt. A világítása 

sajnos elromlott, a tábla megrozs-

dásodott, ezért most lecserélem. 

Nagyon jónak tartom a kezdemé-

nyezést, nagy szükség van rá. Ma-

gam is szemtanúja voltam egyszer 

az egyik utcában, hogy a mentőau-

tó többször is megállt, és a mentő-

sök a szomszédoktól kérdezősköd-

tek egy beteg után, mert a házakon 

nem voltak kint a házszámok. 

(Molnár Mihályné)

• Saroktelken lakunk egy kétgene-

rációs házban, és két utcára is nyí-

lik kapunk. Állandóan magyaráz-

kodnom kell a cím miatt. Ezért két 

házszámtáblát is rendeltem, olyat, 

amin az utcanév és a házszám is 

szerepel. Így most mindkét ka-

punkra ki tudjuk majd tenni a pon-

tos címet, nem lesz több félreértés. 

A táblák ára elfogadható, és nekem 

nagy könnyebbséget jelentett, 

hogy nem kellett a megoldást ke-

resnem, csak feladtam a postán 

a megrendelőlapot. 

(Dr. Szamosvölgyi Alfrédné)

• Örülök, hogy foglalkoznak ezzel 

a kérdéssel, mert sokszor nagyon 

nehéz megtalálni egy-egy címet 

Gödön. Így most utánajárás nél-

kül, kényelmesen meg lehet oldani 

a háztámtáblák beszerzését vagy 

– mint a mi esetünkben is – a régi 

tábla cseréjét.

(Balázs Dezsőné)

Lapunkban április óta folyamatos tájékoztatást nyújtunk arról a városi pro-

jektről, amelynek célja, hogy nyár végére minden házon jól olvasható le-

gyen a számozás, és a Polgármesteri Hivatal őszi átfogó ellenőrzése senkit 

ne érjen váratlanul.

A megrendelőlapon a postai címen 

felül célszerű feltüntetni egy telefon-

számot vagy e-mail címet is, mert erre 

adat- vagy időpontegyeztetés miatt 

szükség lehet. 

Tájékoztatást, segítséget hétfői és 

szerdai napokon 8 és 9 óra között 

a következő telefonszámon lehet kér-

ni: (06 21) 292-0022.
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A 
mai gazdasági helyzetben tün-

dérmesének is beillő jövő vár 

a (középső) gödi vasútállomás 

környékére. Az önkormányzat meg-

szavazta a Pesti Ferenc tér befejezésé-

hez szükséges összeget – így parkoló 

és pihenőtér létesülhet a Fácán Óvo-

daegységgel szemben elhelyezkedő 

állomásépület elé.

A lelkes civil összefogással készült, 

a Let’s Colour Magyarország pályázat-

ra beadott, a vasúti aluljáró kifestését 

célzó anyag levette a lábáról a kü-

löndíjat megítélő kamarai testületet. 

Így több mint 1000 négyzetméternyi 

falfelület kap a szervezők által készí-

tett látványterv megvalósításához 

elegendő alapozót és festéket. A nye-

remény értéke több millió forint.

Most van csak szükség igazi városi 

összefogásra!

– A területet a festéshez nekünk, a vá-

rosnak kell előkészítenie – mondta 

el Kovacsik Tamás, a Városfejlesztési 

és Környezetvédelmi Bizottság elnö-

ke, aki a város képviseletében a Let’s 

Colour Településszépítő Egyesület 

küldöttségével járta be a helyszínt. 

Azzal a kéréssel kerestük meg a MÁV 

illetékeseit, hogy az aluljáró vízelve-

zető csatornáit tegyék rendbe, mert 

a folytonos ázástól salétromosak 

a falak, ami nem kedvez a festésnek. 

Ugyanígy a hiányzó rácsok pótlását 

és a világítás felújítását is sürgetjük, 

hogy ne lehessen akadálya ennek 

a nagy értékű felújításnak.

– Óriási összefogást mutatott a lakos-

ság a szavazás során. Most azonban 

ahhoz várjuk a segítséget, hogy a fa-

lakat június végéig előkészíthessük 

a festéshez. Le kell takarítani a koráb-

bi graffi  tiket, kijavítani az omlásokat. 

Mindehhez speciális szerszámokra, 

jó pár profi  szakember és sok-sok lel-

kes amatőr önkéntes munkájára lesz 

szükség. Nem csupán a lelkesedésünk 

és az elnyert festékmennyiség óriási, 

hanem a falfelület is! – tették hozzá 

a civil szervezők, akik a pályázat el-

nyerése után most a megvalósításon 

dolgoznak, immár az önkormányzat-

tal karöltve.

HAJRÁ, GÖDIEK!

Szent Iván-éji sétára 
hív a Szakáts-kert
Június 24-én, Szent Iván napján 

meghosszabbított nyitva tartással, 

éjfélig várja látogatóit közös tűz-

gyújtásra és hangulatos, fáklyafé-

nyes tóparti sétára a Szakáts-kert.

A kert két irányból közelíthető 

meg: a Pázmány Péter utca végéről 

vagy a Vécsei u. 1. szám alatt talál-

ható Búzaszem Iskola felől. 

Kérjük, hogy aki szerszámokkal (ho-

mokfúvó, csiszológép) vagy szak-

értelmével, szabad idejével segíteni 

tudja a kezdeményezést, az vegye 

fel velünk a kapcsolatot az aluljaro-

festesgod@gmail.com e-mail címen 

vagy a (06 20) 474-3479-es telefon-

számon.

Göd a legnagyobb nyertese a Let’s Colour 
pályázatnak
A Holland–Magyar Kereskedelmi Kamara a gödi „Fessük be a természetet 

az aluljáróba!” pályázatnak ítélte oda különdíját. A díj a szavazás állásától 

függetlenül a pályázat megvalósítását jelenti, s bónuszként a Kamara több 

száz holland tulipánhagymát ajándékoz a különdíjas városnak.

A szervezők nagy lelkesedéssel készülnek az aluljáró megszépítésére. A képen balról jobbra: 

Baán István, Baán Istvánné, Érdi-Krausz Zsuzsa, Kovacsik Tamás és V. Pálfai Kinga 
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Gyereknap a játszótéren

Negyedik éve már, hogy Göd-Bócsán 

a gyerekek hatalmas játszótérnek 

örülhetnek. A szépen gondozott, be-

kerített, kapuval zárható terület több 

mint játszótér: olyan közösségi tér, 

ahol nemcsak a legkisebbek, de a fi a-

talok és a felnőttek is szívesen meg-

fordulnak. Az Önkormányzat anyagi 

támogatásával, de a helybeliek társa-

dalmi munkájával kialakított szabad-

időparkban a gyerekjátékokon kívül 

van focipálya, strandröplabdapálya, 

kosárpalánk, tollasozásra, labdázásra, 

szaladgálásra alkalmas sok-sok füves 

terület és egy árnyékot adó fedett 

szín is asztalokkal, padokkal, zárható 

kis faházzal. A kialakítás során gyö-

nyörű öntöttvas kerti kútról, mobil 

WC-ről és az esti rendezvényekhez el-

engedhetetlen áramszolgáltatásról is 

gondoskodtak a tervezők. 

Május utolsó szombatján, mint min-

den évben, az idén is itt rendez-

ték meg a kicsiknek a gyereknapot. 

Az ünnepet hosszabb készülődés 

előzte meg: lenyírták a füvet, a homo-

kozókba és a strandröplabdapályára 

friss, tiszta homok került, és átfestet-

ték a játszótér összes játékát. 

A családok kora délelőttől folyamato-

san érkeztek a megszépült játszótérre, 

ahol barátságos hangulat és sok isme-

rős arc várta a szép időben az ünnepel-

ni vágyókat. A Vega Impex Játékáruház 

jóvoltából lufi knak és labdáknak örül-

hettek a gyerekek, Csányi József kép-

viselő felajánlásaként pedig minden 

kicsinek jutott egy kis műanyag vödör, 

homokozóforma, autó vagy kisvonat. 

A nagyobbak a délutáni focimeccs 

után még késő estig bulizhattak, tán-

colhattak a „kerti partik” számára is ki-

válóan alkalmas játszótéren. 

A gyereknap főszervezője a bócsai la-

kos Lenkei György, a Szociális Bizott-

ság elnöke volt. A rendezvényre ellá-

togatott Markó József polgármester is.

Megalakult a Göd-Bócsáért Baráti 

Kör

A gyereknap sikerében, ahogyan sok 

más, helyi kezdeményezés megvaló-

sításában is nagy szerepe volt annak 

a néhány lelkes bócsainak, akik hosz-

szú évek óta mozgatórugói a helyi kö-

zösségi életnek. 

Nemrég hivatalosan is szervezet-

be tömörültek, és megalakították 

a Göd-Bócsáért Baráti Kört.

A társaság elnöke az ötlet gazdája, 

Szellinger Tamás lett. Munkáját al-

elnökként Gál Tibor és Neuhauser 

Ferenc segítik majd.

Céljuk mindenekelőtt a Bács-Kiskun 

megyei Bócsa faluból 1942-ben, egy 

pusztító árvíz után ide telepített 50, 

szinte földönfutóvá lett család emlé-

kének megőrzése, a település hagyo-

mányainak ápolása.

Évente egyszer az egykori falu védő-

szentje, Szent Mihály napján (szeptem-

ber 29-én) szeretnék megünnepelni 

Göd-Bócsa napját, megemlékezni 

az első telepesekről, az Ilka-pusztai gaz-

daság és a Schöff er-kastély múltjáról.

– Ez a múlt köti össze az itt élőket. 

E nélkül nem állhatna itt az a 130 ház, 

amelyben ma mintegy 300 ember 

él Bócsán. Terveink között szerepel, 

hogy a kápolna kertjében, ahol a régi 

falu harangja áll, létrehozunk egy kis 

emlékhelyet a települést alapító csa-

ládok tiszteletére. Bócsán, ahogyan 

egész Gödön, szerencsére nagyon 

sok a gyerek. Fontos lenne, hogy 

a lakóhelyük történetét és hagyo-

mányait ők is megismerhessék majd 

– nyilatkozta a gyereknapi ünnepen 

Szellinger Tamás, a Gödhöz tartozó 

Bócsán újonnan megalakult baráti 

kör elnöke.

Koditek Bernadett

Az új, gyereknapi játékok percek alatt gazdára találtak

A szépen gondozott, sokféle játékkal 

felszerelt téren sok bócsai gyerek tölti majd 

a szabadidejét a nyári szünetben is

Régi és újabb 

hagyományok Bócsán
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M
adarak és Fák Napját közel két évtizede rendeznek Gö-

dön, idén másodszor a Búzaszem Iskola és szülői közös-

sége vállalta a szervezői feladatokat.

Ahogy Horváth Szilárd is-

kolaalapító fogalmazott 

a megnyitón, a szervezésben 

az motiválta a csapatot, hogy 

a teremtett világ szépségei-

re, a környezetünk értékeire 

felhívni, odairányítani a fi -

gyelmet nagyszerű feladat. 

Markó József polgármester 

köszöntötte az egybegyűlte-

ket, akik a kézműves foglal-

kozásokra, a madárodú-ké-

szítésre, a színpadi műsorok 

megtekintéséért vagy a meg-

hirdetett pályázatok ered-

ményhirdetésére érkeztek 

a Nemeskéri Parkerdő ligeté-

be. A városvezető elmondta, 

hogy a Gödön élőknek fon-

tos a természet, a természe-

tes élőhelyek védelme, meg-

őrzése, és az Önkormányzat 

szívesen támogatja az ilyen 

irányú értékek átadását cé-

lul kitűző rendezvényeket. 

A Göd Városi Polgárőrség a II. 

Virágos Porta rendezvénnyel 

kapcsolódott be a Madarak 

és Fák Napja eseményeibe. 

Szegediné Szőke Krisztina 

polgárőr e kezdeményezésük kapcsán azt mondta el, hogy 

a porták előtti közterületek rendben tartásával, minél eszté-

tikusabb, gondozottabb képével nemcsak magunk, hanem 

egész lakóközösségünk örö-

mét szolgálhatjuk. Verseny-

felhívásuk célja is e tevékeny-

ség kiemelése, jutalmazása 

volt.

Igazi városi összefogás jel-

lemezte az idei rendezvényt, 

amelynek a gazdag élménye-

ken túl maradandó emléke 

a május12-re felújított erdei 

Tanösvény. Összefogás, hi-

szen az önkormányzat támo-

gatása tette lehetővé a közre-

működők megvendégelését, 

az elengedhetetlen orvosi je-

lenlétet, a mobil mosdók biz-

tosítását. A Településellátó 

Szervezet műanyag kerti bú-

torok odaszállításával, a GSE 

Kajak-Kenu Szakosztálya és 

a GDSE rendezvénysátrakkal 

és sörpad-szettek kölcsön-

zésével támogatta a kiláto-

gatók kényelmét. Jakab Júlia 

környezetvédelmi referens 

„Találd ki újra” pályázatára is-

mét több tucat használati és 

dísztárgy érkezett az iskolá-

soktól. A Göd Városi Könyvtár 

által meghirdetett rajzpályá-

Sokaknak fontos a Madarak és Fák Napja
ÖSSZEFOGOTT A VÁROS A HELYBEN KÖZEL KÉT ÉVTIZEDES MÚLTÚ RENDEZVÉNYÉRT

A rendezvényhez kapcsolódó rajzpályázatra az idén rengeteg 

alkotás érkezett. A képen  Várkonyi Csenge, a Huzella Tivadar 

Általános Iskola 6. b osztályos tanulójának munkája

A megújult tanösvényt és a környék növény- és állatvilágát leíró, új tablókat Debreceni Péter mutatta be a gyerekeknek
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zatra pedig rekord mennyiségű alkotás érkezett, szám szerint 357, ami 

kétszázzal több, mint az előző esztendőben. Debreceni Péterrel, Bencsik 

Zsuzsával és Bencsik Kálmánnal 60 madárodút készítettek a gyerekek. 

Lukács István pedig a környékre jellemező rovar- és lepkefajokat mutatta 

be, néhány egzotikus példány vendégszereplésével. A Göd Városi Polgár-

őrség meghívására Lovas Éva a veresegyházi Medveparkról mesélt, játé-

kos vetélkedőjén kétszemélyes belépőt nyert a legügyesebb versenyző. 

A József Attila Művelődési Ház művelődésszervezői, a könyvtárosok és 

a Búzaszem Iskola pedagógusai kézműves foglalkozásokat tartottak 

az érdeklődőknek gyöngyfűzéssel, csuhéformálással, dekupázsolással és 

origamizással. A színpadon országos versenyeken is bizonyított zene- és 

tánciskolások produkciói váltották egymást: a szervező Búzaszem Isko-

la népzenei tanszakos növendékei, a GDSE Táncszakosztálya, a GREASE 

TSE, az Orkhesztika Hastánc Klub és a Huzella Iskola nebulóiból szervező-

dött gitáregyüttes. Bemutatót tartottak a gödi aikidósok és a dunakeszi 

Kötélugró Klub tagjai, Nick Árpád erőember pedig a Toldi-verseny mo-

derátora volt. 

Újra várja látogatóit a Nemeskéri Parkerdőben a Tanösvény

Az 1350 méter hosszú erdei sétányon összesen öt tablót helyeztek ki 

a szervezők, melyek amellett, hogy bemutatják a környék fl óráját és fau-

náját, a testmozgásra vágyóknak egy-egy tornagyakorlatot is ajánlanak. 

Így a természet mellett saját egészségünk védelmét is támogathatjuk. 

A főtábláról megtudhatjuk, hogy a madármegfi gyelések során 53 fajt 

regisztráltak, melyek közül 29 költ itt – ezért is fontos a fészkelőhelyek 

(odvas fák és a sűrű bokros területek) védelme. A madarak mellett vé-

dett denevérfajok, kisemlősök, hüllők és kétéltűek lakják a köznyelven 

Kiserdőnek hívott területet.

A kiserdei Tanösvény és futópálya tablóinak felújítását a Városfejlesztési 

és Környezetvédelmi Bizottság szponzorálta, a tablókat pedig a Piarista 

Szakiskolában készítették. Bizonyára sokunknak fog örömet okozni a kör-

nyék élővilágának megismertetésével. Óvjuk a közös értékeket!

V. Pálfai Kinga

Itassuk a madarakat!
A tavaszi aszály és az április végi, május ele-

ji kánikula miatt narancs riasztást adott ki 

a Magyar Madártani Egyesület. „A fi ókáikat 

etető madarak mellett a fészket elhagyó fi a-

tal állatok számára is nagy nehézséget okoz 

az ivó- és fürdővíz hiánya” – olvashatjuk 

a szervezet honlapján. A száraz melegben 

hajnali harmatképződés sincsen, és hiába esik 

helyenként, ez csak átmeneti enyhülést jelent 

az állatoknak.

Göd madárbarát város. Sok a kertes családi 

ház, ahol télen szívesen tesznek ki madárele-

séget a kis szárnyasoknak. Kevésbé köztudott 

azonban, hogy a nyári időszakban ugyanilyen 

fontos a madarak itatása.

Így készíthetünk egyszerű 
itatót
A madarak számára egyszerűen készíthe-

tünk kényelmes itatót, ha egy nagyobb mé-

retű, 5-7 cm mély műanyag cserépalátétben 

teszünk ki nekik vizet a kertbe. Az alátétből 

nemcsak a madarak, de éjszaka a sünök is tud-

nak inni, és szívesen meg is fürdenek benne. 

Horváth Szilárd, a Búzaszem Iskola alapítója és Markó József polgármester a 

rendezvény megnyitóján

A Madarak és Fák Napját 1902 óta ünnepeljük. Chernel István or-

nitológus szervezte meg Magyarországon, sőt, a világon is először 

a madarak és fák védelméről szóló napot, melyet később Herman 

Ottó javaslatára az 1906. évi I. törvénycikk szabályozott. 110 éve 

minden év május 10-e a természet védelme iránti elkötelezettség 

egyik legszebb ünnepe.
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K
étszer nem léphetsz ugyanab-

ba a folyóba – legalábbis Hérak-

leitosz szerint. Most, hogy – újra, 

megint, mint már annyiszor – itt állok, 

feltűrt nadrágszárral, térdig gázolva 

a hűvös vízben, nem így érzem. Ez 

ugyanaz a hömpölygő, hullámzó fo-

lyam – az én Dunám! –, és kezemben 

pont ugyanaz a laposra csiszolt, sár-

gásbarna kavics, amit már oly sokszor 

elhajítottam, és ami annyiféleképp 

pattant fel a víztükörről az elmúlt két 

évtized során. Minden kő egy-egy új 

lehetőség, minden hajítás egy-egy 

újabb „dobás”? Vagy épp ellenkező-

leg, mindentől függetlenül újra és 

újra, szükségszerűen végigkacsázunk 

életünk ugyanazon állomásain? Ezen 

töprengeni most nincs időm, a nyu-

godt felszín ígéretes, kezemben pedig 

ott a hibátlannak mutatkozó kacsakő. 

Enyhén bedőlve, vállból lendítek, és 

már suhan is – egy, kettő, három…

„Délután négy óra. A Duna mellett me-

gyek, a rakodóparton, s a víz, a hajók 

és a felhők csodálatos összjátékát fi -

gyelem, amint kiegészítik és tükrözik 

egymást, játékosan és végtelen komo-

lyan összetartoznak, s együtt alkotnak, 

Budapest házsorai között, valamilyen 

távoli és örök rokonságot az összes vi-

zekkel, az összes horgonyzó hajókkal 

s az összes felhőkkel a vizek és hajók 

felett. Arra gondolok, hogy mégsem 

vagyok egészen egyedül: a világ üzen 

néha.” (Márai Sándor) 

A világ és a múlt is üzen, a sodrás tér-

ben és időben is magával ragad. Hi-

szen ez egész olyan ismerős, olyan 

otthonos, egy oly sokszor látott, nyári 

életkép a gödi Duna-parton. A zajok, 

a nyugalomba meredt idő, az egyre 

tompuló fények, a már nem tikkasz-

tó, hanem lágy, kellemes meleg. Régi, 

elsüllyedt hosszú délutánok jutnak 

eszembe, amikor csak úgy vitt, rin-

gatott a víz, egyenesen a végtelen-

be – a komptól egészen a harmadik 

bástyáig. Ott ki, aztán séta vissza 

– a „nagykör” – , fürdőnadrágos gye-

rekek rohannak újra és újra, mint egy 

végtelenített fekete-fehér felvételen. 

Felnőttek tiltotta fejesek a mólóról. 

Séták a talpat simogató fövenyen, „az 

ott már Sződ?”. Giccsbe hajló idill, gye-

rekkorom legszebb szünidei emlékei. 

A legendás „gödi nyarak” élménye, 

persze, nem csak az enyém – azok kö-

zösek –, maga a történet pedig sokkal 

régebbre nyúlik vissza.

A folyóparton hosszan elterülő nya-

ralóhely hazai viszonylatban is már 

igen hamar turisztikai célponttá vált, 

ahogy Volentics Gyula fogalmaz 

az Almanach hasábjain megjelent írá-

sában: itt „minden az üdülést, a spor-

tot, a szórakozást, a kirándulást szol-

gálta”. 

„Nyaraljon a Gödi Duna-parton!” – 

hangzott a reklámszlogen az 1930-as 

évek közepén. Ekkortájt kapott len-

dületet a belföldi idegenforgalom, 

ekkor fedezte fel igazán a nagyvá-

ros, a közelben fekvő, vonzó és köny-

nyen elérhető gödi partokat. Alsógöd 

puha, homokos talajú strandjai hamar 

közkedveltek lettek: a 116 kabinnal, 

külön női és férfi öltözővel rendelke-

ző „Banántáborban” Karinthy Frigyes 

és Rejtő Jenő is vendégeskedett. Ha-

jókölcsönzés (kielboat) és -tárolás, 

Dunakavics – ami 

a szandálomban maradt
„Mintha szivemből folyt volna tova,

zavaros, bölcs és nagy volt a Duna.” (József Attila)

„Kedves Attila, Duna nincs már.

Hol vagyunk már attól, hogy dinnyehéj…” ( Petri György)

Göd természeti kincseinek talán legszebbike a mindig más arcát mutató dunai partszakasz 
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Itt a strandszezon – irány 
a Duna-part!

A 
zöldár levonultával megkezdődhet a fürdő-

zés a Széchenyi csárda mellett nyíló szabad 

strandon. Az alsógödi Duna-partra a tavalyi 

szezonban az Önkormányzat megszerezte az en-

gedélyeket, biztosítva a szükséges feltételeket: 

öltözők, zuhanyzó, toalett is készült. A fürdésre 

kiválóan alkalmas minőségű Duna vizében bó-

jákkal jelzik majd a strand úszásra alkalmas víz-

felületét. 

Kovacsik Tamás elmondta, hogy a stand nyit-

vatartási ideje alatt úszómester felügyeli majd 

a rendet és a biztonságot. A strand a GSE Kajak-

Kenu Szakosztályának edzésidőpontjaival össze-

hangolva tart nyitva, hogy az úszók és a sporto-

lók ne zavarják egymást. Autóval továbbra is tilos 

lesz lemenni az alsógödi partra, és csónakkal 

sem lehet kikötni a strand területén. 

Folyamatban van a felsőgödi szabad strand en-

gedélyeztetése is. A megnyitás feltétele, hogy 

a területen nyilvános toalettek működjenek. 

Ezt a helyi vendéglátóegységek biztosítják majd, 

zuhanyzót, öltözőket pedig az Önkormányzat te-

lepít. Felsőgödön a szabályos fürdőzésre a hírek 

szerint valamivel később lesz csak mód, mivel 

a partszakasz tulajdonosa, a vízügyi igazgatóság 

hozzájárulása egyelőre még nem érkezett meg.

A kijelölt strandok területére kutyát vagy más ál-

latot bevinni nem szabad.

A gödi Homoksziget külterület, így ott a saját 

felelősségre történő úszást, fürdőzést semmi 

sem tiltja a Duna szerelmeseinek. A sziget déli 

végének homokos partja természetes közege 

a strandröplabdának, a Nagy-Duna-ág felé eső 

középső és északi területei sóderzátonyosak, las-

sabban mélyülnek. Alacsony vízállásnál a part 

egészen az Ilka-patak torkolatáig húzódhat.

A szemét elszállítására is gondot fordít az Ön-

kormányzat. Mivel a sziget megközelítése víz-

állásfüggő, konténert a Feneketlen-tónál helyez 

el a Településellátó Szervezet, melyet az egész 

szezonban rendszeresen ürítenek. Így a stran-

dolók hazafelé könnyűszerrel letehetik a gyűj-

tőponton a nap folyamán keletkezett szemetet. 

Több alkalommal kerül sor a nyári hónapokban 

szemétszedésre is – mivel sajnos nem mindenki 

érzi annyira magáénak a gyönyörű üdülőhelyet, 

hogy ne hagyjon hulladékot maga után. Az ön-

kéntes szemétszedési akciókhoz zsákot biztosít 

az Önkormányzat: ez ügyben Kovacsik Tamás 

képviselőt kell megkeresni.

A Duna vízminőségét folyamatosan ellenőrizteti 

a város. Az öt kilométer hosszú gödi partszakasz 

remek nyári kikapcsolódást ígér az itt élőknek és 

az idelátogatóknak egyaránt.

V. Pálfai Kinga

a Kis-Dunaágban működő lehorgonyzott „kosaras fürdő”, a Biciklista 

és a Fácán vendéglők menüi – üdülni tudni kell… És ha ez még nem 

lenne elég, kaszinó és teniszpálya, valamint az Elite Mozgószínház is 

a kikapcsolódást, a minőségi pihenést volt hivatott szolgálni.

Felsőgödnek is két Duna-parti strandja volt – az egyik a község tulaj-

donában állt, míg a másik a Kék Duna Panzióhoz tartozott. Megszáll-

ni a Wieser-féle szállodában és panzióban vagy a „Kék Dunában” 

volt lehetősége az ideérkező megfáradt utazónak. A kirándulni vá-

gyók az állandó motorcsónakjáratra pattanhattak, amellyel 45 perc 

alatt lehetett átszelni a habokat, és elérni Pócsmegyert vagy Leány-

falut. A folyón természetesen aktív sportélet zajlott – ahogyan nap-

jainkban is –, s a fentebb idézett tanulmány szerint májustól októbe-

rig minden hétvégén „mozgalmas, zajos az élet, a part visszhangzik 

a vízitúrázók jókedvétől”. A képeslapok fürdőruhás alakjainak széles, 

őszinte mosolyában a sajátomra ismerek, „hűtlen” folyóm őket is el-

ringatta: a „boldog békeidők” nyarainak ábrándjai, reményei, derűs 

bolondságai tükröződnek az arcokon.

A lemenő nap naranccsal fest, lassan mindenki hazaindul, elcsen-

desedik a part – záróra. Lábam a bástya oldalán lógatom, lejjebb 

a mozdulatlan víztükör, tetején néhány kósza, megtört fénysugár. Ha 

lenne még kedvem, és egy megfelelő kavicsom… Most, most igen, 

most minden feltétel adott, ez a pillanat tökéletes lehet, ez lehet-

ne az igazi nagy Dobás. Észre sem veszem, hogy megáll mögöttem: 

– „Ugye nem akarod magad a mélybe vetni? – ironikus félmosoly-

lyal nyugtázza humorát – Kár volna…” – „Pedig épp arra készültem, 

rám tört a part menti világfájdalom. Kiborít, hogy nem megy már 

úgy a kacsázás, mint régen.” A félmosolyból egészre vált – „Mindig 

is ügyetlen voltál, maximum öt, esetleg hat, de ennyi. És ez szerin-

tem, ahogy öregszel, egyre rosszabb lesz.” –„Tudod, amióta itt állsz 

mögöttem, egyre vonzóbb ez a másfél méteres mélység… De azért 

örülök, hogy látlak. Hogy mennek a dolgaid?” – „Spanyolország, 

Anglia munka, munka, munka, de most újra itthon, hazasodort vég-

re az ár. És nálad?” – „Én csak…, nem is tudom, eldobálom a kavi-

csaimat, és régi vizekre evezek közben… nincs kedved úszni egyet?” 

– „De van, legyen egy nagykör, és aztán te fi zeted a sört!” A komp 

felé bandukolva érzem, hogy az a dunai kavics kiesett végre a szan-

dálomból…

Turtóczki S. Ede
Felhasznált irodalom:

Volentics Gyula: Nyaraljon a Gödi Duna-parton! – anzixok a múlt század 

harmincas éveiből. In: Gödi Almanach, 2010.

Az idén nyáron előbb Alsógödön, valamivel később pedig Felsőgödön is 

megnyit a szabad strand. Már nemcsak napozni, de fürdeni, úszni is legálisan 

lehet majd
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S
zámtalan oka lehet annak, hogy így 

tegyünk. Az első például az, hogy 

jobban megismerjük a természetet, 

a környezetünket, amiben élünk. Egyrészt 

egy jó séta, kirándulás az erdőben, a dom-

bokon, a vízparton a testnek és a léleknek 

is jót tesz, – másrészt, ha konkrét céllal ér-

kezünk, azaz valamit szedni szeretnénk, 

akkor nyitottabb szemmel, tudatosan jár-

juk a vidéket. Nyilván nem árt ehhez egy 

kis háttértudás (hogy ne keverjünk össze 

hasznos növényeket ártalmasokkal), de 

éppen az ismeretek megszerzése bizto-

sítja, hogy „értőbb szemmel” lássuk azt 

a tájat, mondjuk, a virágos rétet, ami felett 

más tekintete tovasiklik.

A másik ok az lehet, hogy sokan állítják: így 

fi nomabb, egészségesebb alapanyagok-

hoz juthatunk, mint ha boltból, tartósított 

formában vásároljuk meg ugyanazt, vagy 

akár ha bioboltból, de nem frissen szerez-

zük be. A harmadik pedig a „vadászat” le-

tagadhatatlan izgalma. Amikor az ember 

egy szép kirándulás, séta után hazaérke-

zik a „zsákmánnyal”, az olyan örömet tud 

okozni, amit csak az tud felülmúlni, ami-

kor lazán megemlítjük a vacsoravendége-

inknek, ha ízlik az étel, hogy nem csupán 

a főzési technikánké az érdem, hanem sa-

ját kezűleg gyűjtöttük az alapanyagot is...

Mielőtt rátérnénk arra, mit érdemes és le-

het gyűjteni a környékünkön, elevenítsünk 

föl néhány alapszabályt, amit minden-

képp be kell tartanunk! Először is, védett 

növényeket semmiképp se szedjünk – és 

ugyanígy ne gyűjtsünk természetvédelmi 

területen sem! Csak olyasmit szedjünk, 

amit biztosan felismerünk, és minden-

képpen tiszta helyről, ahol nincs por, nem 

járnak autók és nem vegyszerezik a terüle-

tet. Gondoljunk mindig a következő évre 

is: egy-egy növényt sose „csupaszítsunk” 

le teljesen, mindig hagyjunk elég levelet, 

virágot, hogy a normális életét folytatni 

tudja. Éppen ezért soha semmit se húz-

zunk ki gyökerestől!

Ha gyűjtési céllal megyünk kirándulni, 

legyen nálunk kosár (a nejlonzacskóba 

befülledhet, amit szedünk), kés – és nem 

árt a megfelelő „lelkület” sem. Ebbe bele-

tartozik a természet tisztelete, szeretete, 

a nyitott szemmel járás, – de az is, hogy 

felkészülünk arra, hogy üres kézzel térünk 

haza, mert mégsem a megfelelő helyet 

vagy időt választottuk, vagy egyszerűen 

csak az időjárás nem volt kedvező a szed-

ni kívánt növény tenyészidejében.

Ennyi bevezető után nézzünk néhány nö-

vényt, amelyet tapasztalataim szerint lehet 

és érdemes szedni Gödön és környékén.

Bodza
Bár májusban van a fő virágzása, egy-egy 

árnyékosabb helyen talán még lapunk 

megjelenésekor is találunk virágzó bokro-

kat – de ha nem, akkor sem kell csügged-

ni, hiszen a bodzának nemcsak a virága, 

hanem a termése, bogyója is hasznos. 

Mindkét esetben fontos, hogy megkü-

lönböztessük a gyalogbodzától, amire 

a virágernyője nagyon hasonlít, ám a gya-

logbodza alacsony növény, és lágy a szá-

ra. Az embernél magasabb bodzabokrok 

viszont virággal és gyümölccsel teli álla-

potban is megdobogtatják a gyűjtögetők 

szívét. A virágernyőkből szörpöt, üdítő 

italt lehet készíteni, de palacsintatésztába 

forgatva vagy süteményekbe belesütve is 

nagyon fi nom nyár eleji ízesítő. Megszárít-

Hasznos növényeink
FELISMERNI, GYŰJTENI ÉS VÉDENI
Léteznek nyelvek, amelyek külön kifejezéssel illetik az olyan embereket, akik a ter-

mészetből gyűjtögetnek. Gombákat, növényeket szednek, abból készítik ételeiket – 

vagy fűszerezik azokat, esetleg gyógyítják magukat. Azt gondolnánk, ilyesmire csak 

a vadonban élőknek van lehetőségük, és csupán generációkkal ezelőtt volt szokás 

az erdei gyűjtögetés, – ám ez tévedés. Itt, a környezetünkben is rengeteg lehetőség 

nyílik a természetből beszerezni sok mindent. Persze, nem a betondzsungelben – 

de Göd környékén például nagyon is könnyedén!
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va télre is el lehet rakni a virágot – ekkor 

teát lehet készíteni belőle.

Feketéslila bogyója magas C-vitamin-tar-

talmú és enyhén hashajtó hatású – vala-

mint kiváló madártáplálék. Nyár végén 

mindig rengeteg madár nyüzsög a bo-

dzabokrokon – aztán a közelben álló „le-

potyogtatott” autók tulajdonosai bánják 

a hashajtó hatást... Ezt egyébként sok 

főzéssel, illetve más gyümölcsökkel való 

„hígítással” csökkenteni lehet. Kiváló lek-

várok, likőrök, sőt, pálinkák készülhetnek 

a bodza bogyójából!

Bodzát szinte mindenhol találunk, a Du-

na-parttól kezdve az árokpartokon át a bi-

cikliutak és vasutak mentéig – fi gyeljünk 

oda, hogy „tiszta” környékről szerezzük be!

Csalán
Ezt a növényt mindenki ismeri, aki szokott 

a Duna-parton sétálni, akinek pedig a kert-

jében elburjánzik, az talán túlságosan „kö-

zelről” is. Mégse becsüljük le ezt a csípős, 

igénytelen növényünket, amely bolyga-

tott területeken és nedves, nitrogénban 

dús környezetben érzi jól magát. Kevesen 

tudják, hogy kétlaki növény – azaz van 

„fi ú” és „lány” csalán, de abban mindket-

tő közös, hogy csípnek: csalánszőreikben 

gyulladáskeltő anyag van, amely többek 

között hangyasavat tartalmaz. Ez persze 

irritálja az ember bőrét, csúnya, viszkető, 

vörös foltokban: éppen ezért csalánsze-

déshez nagyon ajánlott a hosszú ujjú ruha 

és a kesztyű. Ugyanakkor igen általánosan 

használt gyógynövényünk: sok ásványi 

anyagot és vitamint tartalmaz, gyulladást 

csökkent, vértisztító hatású, de vizelethaj-

tásra és reuma ellen is használják.

Eleink étrendjében a csalánfőzelék és 

a csalánleves gyakran kerülhetett az ét-

lapra. Ma, amikor egész évben annyi friss 

zöldség kapható a piacon, már nem iga-

zán fontos szereplője az étrendünknek. 

Ugyanígy nem használjuk már a csalán 

rostjaiból készült csalánszövetet sem – 

ugyanakkor a természetgyógyász boltok-

nak a csalántea és a csalános sampon ma-

napság is igen fontos terméke. Miért ne 

próbálnánk ki saját kezűleg szedett csa-

lánból a frissítő, immunerősítő teát? És, ha 

már lendületben vagyunk, kipróbálhatjuk 

azt is, tényleg olyan hatásos-e csalánfő-

zettel hajat mosni...

Hársfa
A hársa virágának épp június elején van 

szezonja. A hatalmas, szép alakú fákat 

könnyű felismerni – sok helyen ültették 

őket utak szélére. Félreeső helyeken, pél-

dául a kerékpárutak mentén is találhatunk 

szép példányokat – ilyenkor, júniusban 

a jellegzetes hársfavirágillat messziről ér-

ződik. A virágokat a rajtuk található mur-

valevéllel együtt szedjük, de vigyázva, 

hogy ne törjünk ágakat, és ne okozzunk 

a kelleténél nagyobb sérüléseket. A virá-

gokat szárítsuk meg, és nedvességtől el-

zárva tartsuk, – ősszel, a torokfájós-náthás 

időben jól jönnek majd. A hársfavirágtea 

ugyanis köhögéscsillapító, torokgyulladást 

csökkentő, izzasztó szer, így – amellett, 

hogy fi nom is – a meghűléses betegsé-

gek kiváló ellenszere. A fi nom hársfavirág-

illat a tea ízében is visszaköszön, sőt, egy 

kis hársfamézzel még fokozható a hatás: 

az idegrendszerünket is nyugtató élmény, 

amit egy-egy torokfájós, esős őszi napon 

a kortyolgatása jelent.

Kakukkfű
A kakukkfű szintén olyan növény, ame-

lyet mindenki ismer. Aki a fűszernövé-

nyes kertjében is termeszt egy keveset 

belőle, az tudhatja, hogy egészen más, 

erősebb zamatot ad a frissen szedett, 

és olasz tésztákba, levesekbe, húsokra 

és szószokba morzsolt kakukkfű, mint 

a bolti, zacskós fűszer. Mivel a száraz 

gyepek növénye, a gödi homokdombok 

zavarásmentes, érintetlen területein is 

találkozhatunk vele (bár kétségtelenül 

nem olyan gyakran, mint mészkőhegysé-

geink gyepein). Ha például a Jancsi-hegy 

felé kirándulunk, érdemes fi gyelni jelleg-

zetes illatát – ez gyakran hamarabb fel-

tűnik, mint maga az apró növény a lila 

virágaival.

Nem csupán fűszerként, de teaként is 

használatos, torokfájás, köhögés ellen, 

s állítólag a gyomornyugtató hatása is 

jelentős. Mivel igen sok illóolajat, fűszer-

anyagot tartalmaz, nem kell túl tömény 

teát készíteni belőle – elég egy teáskanál-

nyi szárított kakukkfű egy csészéhez.

Salátaboglárka
Kora tavasszal, amikor a kertben még 

nincs saláta, a piacon pedig még nagyon 

drága, de az ember nagyon vágyik már 

egy kis „zöld ízre”, jó alternatíva lehet 

a salátaboglárka. Ez az apró, kerek leve-

lű növény a nedves élőhelyeket szereti 

– a Duna-parton például kora tavasszal 

néha egészen nagy területeket fed be le-

veleivel. Ezek a levelek ízre – és állagra is 

– éppen olyanok, mint a saláta, tehát min-

denbe, amibe salátát tennénk, tehetünk 

salátaboglárkát. Nagy különbség viszont, 

hogy a salátaboglárka sokkal – apróbb... 

Egy fej salátát könnyű leszedni, aztán le-

veleire bontani – de amíg egy tálnyi sa-

látaboglárka-levelet leszedünk, bizony 

az időbe telik. De tavasszal, amikor még 

nincs más, megéri: igen fi nom zöldsalá-

tát készíthetünk a felhasználásával húsok, 

sültek mellé.

Amire vigyázni kell, hogy ne keverjük ösz-

sze a mérgező (ám sokkal nagyobb és ke-

rekebb szirmú) mocsári gólyahírrel, amely 

szintén a boglárkák családjába tartozik. S 

ügyeljünk arra is, hogy még virágzás előtt 

szedjük, mivel a sárga virágok megjele-

nésével feldúsulnak a levelekben a káros 

anyagok.

Pásztor Balázs
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tavaszi kullancsszezon a végét járja, 

de a vízparti, erdei, mezei pihenéseink 

alkalmával nyáron is gyakran találkoz-

hatunk ezzel a rettegett vérszívóval. A kul-

lancs ellen leghatásosabb a védőoltás, bár 

védettséget csak az agyvelőgyulladásra 

nyújt, a Lyme-kór ellen nem. Állatoknál, 

például a kutyáknál a kullancs egyik 

parazitája, a Babesia canis (egysejtű 

vérélősködő) okozhat végzetes 

betegségeket.

A kullancs leginkább a magas 

fűből támad. A napfényt nem kedveli, 

ezért elbújik a hajlatokban vagy a hajszá-

lak között. Ha a testfelület átvizsgálásakor 

kullancsot találunk, gyorsan távolítsuk el, 

mert minél több időt tölt a bőrben, annál 

nagyobb a fertőzés veszélye. A kullancs 

eltávolítása történhet körömmel, csipesz-

szel, de fontos, hogy elkerüljük a potroh 

szétnyomását, beolajozását. A köztudat-

tal ellentétben nem baj, ha az állat ormá-

nya beleszakad a bőrbe, mert a szálká-

hoz hasonlóan úgyis kilökődik. Ha olajjal, 

krémmel fullasztjuk, összenyomjuk, akkor 

a szúrt sebbe öklendezi az akár kórokozó-

kat is tartalmazó testnedveit.

Lyme-kór
A kullancs eltávolítását követő 3–30 nap-

ban fi gyeljük a bőrünket. A kullancs által 

terjesztett Lyme-kórnak már ekkor ki-

alakulhat az első tünete, az ún. vándorló 

bőrpír. E tünetre az a jellemző, hogy a kul-

lancscsípés helyén kis piros folt alakul ki, 

amely a szélek felé terjed, a közepe kife-

héredik és az elváltozás gyűrű alakú 

lesz, majd a testen számos helyen ugyan-

ilyen folt jelentkezik. Ha ilyet észlelünk, 

azonnal keressük fel háziorvosunkat!

Agyvelőgyulladás
A kialakult fertőzés ellen sajnos nincs 

specifi kus vírusellenes kezelés. A csípést 

követő 96 órában (azaz még a betegség 

kialakulása előtt), a legutóbbi időkig im-

munglobulint adtak, ami közömbösíthette 

a már bejutott vírusokat. Ám ma már nem 

elérhető ez a terápia.

A kullancs elleni védekezésről
A hagyomány szerint a levendulaolaj ki-

váló kullancsriasztó hatással bír. Aki azon-

ban a tudományos módszerekben jobban 

bízik, az erdei, mezei kirándulások előtt 

szerezzen be gyógyszertárban, gyógynö-

vényboltokban kapható kullancsriasztó 

spray-t. Lehetőleg vegyi anyagokat nem 

tartalmazó készítményt válasszunk. Létez-

nek szúnyog- és kullancsriasztó karkötők is, 

amelyek 20-25 órára tartják távol a kullan-

csokat. A nagy természetjáróknak hosszan 

tartó megoldást jelenthet az ultrahangos 

kullancsriasztó is. Ez az apró távirányítóra 

hasonlító szerkezet 1,5–3 méteres hatótá-

volságban fejti ki hatását.

A nyári álmok tönkretevői
Szúnyogkoncertre ébredni valamennyiünk 

rémálma. Ugyanilyen bosszantó az is, ami-

kor alkonyatkor a vérszívók ellepik a tera-

szunkat, ahol baráti, családi körben szeret-

nénk élvezni az enyhe nyári estét.

Kint a kertben segítségünkre lehetnek 

a növények. A kakassarkanytú (plectran-

thus coleoides), a balkonládák kedvelt dísz-

növénye elriasztja a szúnyogokat. Ugyan-

így hatásosak a vérszívók ellen egyes 

fűszernövények is, pl. a citromfű, a bors-

menta, a kamilla, a levendula, a rozmaring, 

a bazsalikom, az oregánó és a babér.

Szegfűszeg és narancs, a szúnyogok 
ellensége
Nem tudni, miért, de a szúnyogok ki nem 

állhatják az ember számára oly kellemes il-

latokat, mint a szegfűszeg vagy a narancs 

aromája. Éppen ezért ezekből hatékony 

szúnyogriasztót készíthetünk.

A szegfűszeget porrá kell törni, majd géz-

ből készült kis zsákocskákba tölteni. A zsá-

kokból függeszthetünk a nappaliba, a há-

lószobába, a lakás minden helyiségébe. 

Narancsillatúvá legegyszerűbben narancs 

illóolaj párologtatásával varázsolhatjuk 

otthonunkat.

Csípésre
A viszkető csípések ellen jól bevált házi 

praktikák is léteznek: az ecetes boroga-

tás, a vizes sóval, alkohollal, mentával való 

bedörzsölés, a vöröshagyma leve, a nyers-

krumpli-karika, a géz közé tett tehéntúró, 

a körömvirágkrém, a kakukkfű-tinktúra, 

a frissen préselt zsályalevél.

V. Pálfai Kinga

Hogyan védekezzünk 

a vérszívók ellen?
AMIT MÁR NYÁR ELEJÉN TUDNI ÉRDEMES

A kullancs többféle betegség terjesztője lehet, ezért a bőrből a lehető leghamarabb el kell 

távolítani

A világon 2500 szúnyogfaj létezik, ebből 

Magyarországon 48 faj él

égét járja,

henéseink 

n találkoz-

óval. A kul-

őoltás, bár 

yulladásra 

Állatoknál, 

s egyik 

ejtű 

m kedveli, 

ÉN TUDNI ÉRDEMES
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A 
2008-as és a 2009-es után a harmadik 

önálló tárlata nyílt meg idén május-

ban a mindössze huszonöt esztendős 

természetfotósnak. Nem csupán fotózza, 

de nagyon szereti is a természetet. A Gödi-

sziget madárvilágáról írt tanulmányt, de 

a fotóin megőrzött „pillanatokban” más ál-

latok, növények és lélegzetelállítóan szép 

természeti jelenségek is magukon marasz-

talják a szemlélődő tekinteteket.

– Mikor fogtál először fényképezőgépet 

a kezedbe, s emlékszel-e a típusára? Rög-

tön a természetfotózással kezdted?

– Mint majdnem minden fotózással foglal-

kozó ember, én is egy kis kompakt géppel 

kezdtem. A márkája, ha jól emlékszem Kodak 

volt. Igen, a természetfotózással kezdtem, 

annak köszönhetően, hogy mindig is jó kap-

csolatom volt a természettel. Így ezen gon-

dolkodnom sem nagyon kellett, mivel azon-

nal magával ragadott a fotózás élménye, és 

attól kezdve minden történt magától.

– Volt egy időszakod, amikor elmentél vá-

rosi utcarészleteket fotózni. Mostani kiál-

lításod ismét természetfotókból áll. Nem 

volt örömöd a városi kalandban?

– Nem érdemes kategóriákra osztani a fotó-

zást, mert nem egy adott, konkrét téma tud 

csak örömet okozni. Mai napig fényképezek 

utcarészleteket, portrékat, egyebeket is.

– Honnan az indíttatás? Felmenők, jó mes-

terek – akár hivatásosak, akár hatással 

bíró hobbisták?

– Pontos oka talán nincsen. Sok dolog össz-

játéka vezetett oda, hogy szerelmese le-

gyek ennek a szép művészeti ágnak. Min-

denképpen hatással voltak rám a szüleim, 

a neveltetésem, s a közeg, ahol felnőttem. 

És talán az is, hogy ilyen ritka szép helyen 

lakom.

– A megnyitón elhangzott, hogy két év ter-

mése látható a falakon. Több évszak, több 

helyszín, mind-mind itt van körülöttünk. 

Neked akad személyes kedvenced?

– Mivel a 2009-es kiállításomat követően 

csupán most adódott lehetőség újabb tár-

lat megnyitására, két év anyagával készül-

tem. Külön kedvencem nincsen. Mivel átél-

tem a bemutatott pillanatokat, valamennyi 

fotó nagyon közel áll a szívemhez. Mind-

egyiknek megvan a saját története, vagy ha 

úgy tetszik: a közös emlékünk, élményünk. 

Ezért is olyan fontosak a számomra. Ez ta-

lán olyan dolog, mint ahogyan egyetlen 

édesanya sem mondhatja semelyik gyer-

mekére sem, hogy őt jobban szereti. Igaz, 

mindegyik más, de pont ezért kedvenceink 

egytől egyig.

– Mit jelent számodra a fotózás?

– Fényképezni annyit jelent, mint vissza-

tartani a lélegzetet akkor, amikor az illé-

kony valóság egy-egy kiragadott pillana-

tában minden képességünk egyesül. Akkor 

a fej, a szem, a szív is ugyanazért működik. 

A fényképezés egyfajta kiáltás, de nem 

azért, hogy eredetiséget bizonyítsunk. 

A fényképezés az élet egyik formája.

– Mi motivál, amikor kézbe veszed a gépet? 

A hajnali fények, egy madárfészek, amiről 

tudod, hol találod, és épp költés sejthető? 

A kora nyár színei a virágokon? Egyáltalán, 

miért vagy te ilyen jóban a természettel? 

Honnan ered ez?

– Szeretem a tudatos fotózást. Ha otthon 

kitűzök egy célt, addig megyek, míg meg 

nem valósítom. Lehet ugyan, hogy az első 

alkalommal nem sikerül, de nincs megállás, 

amíg nem teljesítettem az elképzelésemet. 

Azt vallom, hogy amit egyszer elkezdtél, 

míg be nem fejezted, abba ne hagyd! Ter-

mészetesen a váratlan pillanatok is elénk 

tárhatnak lenyűgöző szépségeket.

– Elhangzott még a megnyitón, hogy sze-

retnéd megállítani az embereket: csodál-

kozzanak rá az őket körülvevő gyönyörűsé-

gekre. Van más feladatod is a fotózással?

– A fotóművészet feladata egy pillanatra 

megállítani a rohanó világot. Magát a fotó-

zást főként a közben átélt pillanatokért haj-

szolom. És persze azért is, hogy másoknak 

is megmutathassam az átélt pillanatokat.

V. Pálfai Kinga

Egy pillanat születése
BERTY MIHÁLY TERMÉSZETFOTÓKIÁLLÍTÁSA

„A fényképezés az élet egyik formája” – vallja Berty Mihály
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Gyermeknap és Pünkösdi Sokadalom
Közel kétszáz fellépője volt a IV. Gödi Regionális Néptánc Találkozó-

nak, melyen a nyolc gödi csoport – Greguss Gergő Németh László 

iskolabeli növendékei és Czinóber Klára Röcögő néptáncosai – mel-

lett a letkésiek, a fótiak és a váciak is képviseltették magukat. Az óvo-

dásoktól a fi atal felnőttekig valamennyi korosztály próbára tette 

magát a színpadon. A Feneketlen-tó melletti rét régen hallott már 

a magyarlakta vidékek zenei örökségéből ilyen színes válogatást.

A rendezvényt a Búzaszem Iskola negyedik osztályának táncos me-

sejátéka nyitotta. 

„Az eltévedt mesehősök” történetét Karánsebessy Balázs mesélte, 

aki néptánc-pedagógus kollégájával, Czinóber Klárával tanította be 

a gyerekeknek a színdarabot. Élőben kísérte a dalokat és a táncokat 

az iskola vonós együttese, a Földessy János vezette Macskabanda.

Leleményre, ügyességre és kitartásra volt szükségük a pünkösdi ki-

rály és királyné címért induló lányoknak és fi úknak. Marhát befogni 

– azaz lasszót dobni, fűrészelni, lóháton koszorút szerezni és „gya-

loglovagolva” versenyt futni-bukdácsolni kellett a rátermett legé-

nyeknek; míg a leányok mostak, hímeztek, lencsét válogattak. Végül 

a gyengébbik nem is harcban mérettetett meg: az egyenlő pont-

szám miatt Tőkés Bori csak az ellenfél kalapjának leverése után lehe-

tett pünkösdi királyné. Tóth Albert két év után szerezte vissza királyi 

címét, ám „gyaloglovagolni” neki is kétszer kellett a győzelemhez.

A Horti Zoltán ceremóniamester vezette vetélkedő nyerteseinek 

a Pünkösdi Sokadalom kirakodóvásárának kézművesei ajánlották fel 

a nyereményeket.

A néptáncosoktól kora délután a Túlpart Együttessel kezdve este hé-

tig profi  előadóművészek vették át a színpadot. A zenés gyermek-

műsort Karakas Zoltán dudás vezetésével táncház követte, majd 

Bartha Tóni vásári bábjátékában Paprika Jancsinak drukkolt a köny-

nyezve kacagó közönség. A gólyalábas betyárok érkezését egy kis 

eső vezette fel, de a szivárványos ég alatt megtartotta nagysikerű 

esti koncertjét a Misztrál Együttes is.

A gödi családoknak a hagyományőrzés jegyében kínált gyermek-

napi programokat immár negyedik éve biztosítja a József Attila 

Művelődési Ház. A visszajelzések, no meg a résztvevők száma alap-

ján a kifejezetten színvonalas, tartalmas programok, a népi játszótér, 

a széles körű kézműves lehetőségek otthonra, befogadó közönség-

re leltek városunkban.

V. Pálfai Kinga

Gödi népzenésznövendékek 
tavaszi sikerei
Gyönyörű eredményekkel tértek haza az év 

első népzenei versenyeiről vetélkedőiről 

a gödi kisdiákok.

A 
XVIII. Sződligeti Dunakanyar Népzenei 

Versenyen a Búzaszem Általános Iskola 

és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

ményből nevezettek közül I. helyezett lett 

megosztva a Mokos Csongor – Erdélyi Csaba 

duó (somogyi furulyanóták) és Dudinszky 

Zsombor (Pál Pista bácsi dudanótái). Ugyan-

ott III. helyezett lett megosztva a Vasvári 

Magor – Mokos Zalán – Horváth Csenge 

trió (furulya és gardon, felcsíki dallamok) 

és a Csányi Kelemen – Faller András duó 

(zalavégi furulyadallamok). Különdíjat ka-

pott Csányi Kelemen (Bertók Mihály Ipoly 

menti dudanótái).

A szennai „Hajlik a meggyfa” Országos 

Népzenei Verseny mintegy kétszáz fellé-

pője között remekül szerepeltek a búza-

szemes gyerekek. Az énekeseknél Csorba 

Kinga kiemelt arany; a Mokos Csongor 

– Erdélyi Csaba – Csósza Barna trió ezüst; 

a dudások között Berkes Péter kiemelt arany, 

Dudinszky Zsombor arany, míg a furulyá-

sok között a Csányi Kelemen – Faller András 

– Zsigmond Gergő hármas kiemelt arany; 

az Erdélyi Csaba – Mokos Csongor páros 

arany minősítést kapott. 

A megmérettetésekre a versenyzőket Navratil 

Andrea, Iványi Márta (ének), Bese Botond 

(duda) és Dóra Áron (furulya) tanárok készí-

tették fel.

A kis népzenészek számos városi rendezvényen 

is fellépnek. A képen elöl az Aranyos Trió, hátul 

a dudazenekar, jobbra Bese Botond népzenész-tanár 

A hagyományos Gödi Regionális Néptánctalálkozónak az idén 190 fellépője volt
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Origamik és írásjelek
Yoko Suzuki fél esztendőt tölt cserediákként 

egy gödi családnál a Rotary Club nemzetkö-

zi programjának résztvevőjeként. Több helyi 

rendezvényen találkozhattak vele az itt élők, 

amelyeken szívesen mesélt hazája, Japán kultú-

rájáról, és tartott bemutatókat kedvelt harcmű-

vészeti ágából, a kendóból (kendo: a kard útja).

A Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási 

Nyelvű Iskola több programján is találkozhat-

tak vele a gödi diákok, legutóbb angol nyelv-

gyakorlatnak is kiválóan beillő találkozója volt 

a gyerekekkel.

– Yoko iskolánkban tett látogatása során közel 

száz gyerek ismerkedhetett a japán kultúrával, 

hagyományokkal. A 6. c, 7. c és 8. c osztályok, 

valamint a 8. a és 8. b emelt angolos csoportja 

számára tartott a japán diáklány előadást ha-

zájáról. A gyerekek kérdéseire is szívesen vála-

szolt. Bemutatta a hagyományos, japán kallig-

rafi kus írást, s minden gyerek leírhatta a nevét 

japánul, Yoko segítségével. Yoko mindenkinek 

készített egy origami darumadarat, ami egy 

nagyon kedves kis emléknek bizonyult. A gye-

rekek számára ez a találkozás újabb kitűnő 

lehetőség volt az angolul folytatott kommu-

nikálásra, s diákjaink közül sokan kihasználták 

ezt az alkalmat – mondta el Benczéné Gyalókai 

Erzsébet, aki még hozzátette:

– Köszönjük Érdi-Krausz Zsuzsának, hogy lehe-

tővé tette Yoko látogatását.

Köszönjük, Yoko. Arigato, Yoko. 

V. Pálfai Kinga

60 éves osztálytalálkozó
Rendkívüli eseménynek adott otthont a Huzella Iskola: az 1952-

ben végzettek, Avar Józsefné, Ibi néni osztályának találkozójára 

május 5-én került sor.

– Anno harmincegyen végeztünk az osztályban, s jóllehet az elmúlt 

években megfogyatkozott az összetartó csapat, mi ötévenkénti 

rendszerességgel mindmáig találkozunk. Idén is, egy nagybeteg tár-

sunk kivételével mindenki eljött, az ország minden pontjáról, s kere-

ken húszan ülhettük körül az asztalt. Májusi találkozónkon elhatároz-

tuk, hogy a „korunkra való tekintettel” eztán minden esztendőben 

összejövünk – kezdi a beszámolót Balázs István öregdiák.

– Hetesként lajstromba vettük az osztálylétszámot, és tisztelegtünk 

az immár örök hiányzók emléke előtt. Feltörtek a régi emlékek, me-

lyeket még Ibikétől örököltünk. Ő tette el emlékbe például a követ-

kező szülői igazolásokat: „ Kislányom cipőtalpalás miatt két napot hi-

ányzott.” Vagy: „ Fiam késett két órát, a sorban állás tovább tartott.”. 

„Rákosi elvtárs vonata csak 10 órakor haladt át az állomáson.”, és ami 

jellemző volt még: „ A háromhasábnyi fát csak holnap tudom külde-

ni.” A múlt mellett, persze, mindenki boldogan mesélt gyerekeiről, 

unokáiról és dédunokáiról – idézte tovább István az eseményeket.

Az osztály tagjai három helyszínről érkeztek az iskolapadba: gödi 

iparosok, illetve erdélyi és felvidéki menekültek gyermekei voltak.

– Az új idők új nemzedéke voltunk. 1945 januárjában kezdtük az első 

osztályt, s nyáron is folyt a tanítás. Velünk kezdődött a technikumra 

épülő műszaki gárda képzése. Mi voltunk az 56-os forradalom gödi 

nemzetőrei, és velünk fejeződött be a rendszerváltás. Ma mindany-

nyian nyugdíjasok vagyunk, akik megették a kenyerük javát – ösz-

szegzett a résztvevők nevében Balázs István.

Az öregdiákok nagy örömmel fedezték fel, hogy túlnyomó többsé-

gük internet-felhasználó. Így aztán sok-sok évtized után ismét napi 

kapcsolatban lehetnek egymással, keringenek fotók, receptek, üze-

netek, meghívók. Mintha az a bő fél évszázaddal ezelőtti kicsönge-

tés csupán tegnap lett volna.

V. Pálfai Kinga

Yoko a Rotary Club nemzetközi diákcsere-

programja keretében érkezett Gödre

Avar Józsefné osztálya még hatvan év után is összetartó közösség 
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Meghívó 
Szeretettel várunk minden kis-

gyermekes családot
2012. június 30-án, szombaton

a családi játszónapunkra.

Helyszín: Szivárvány Bölcsőde,
Göd, Komlókert u. 19–21.

(Oázis lakópark)

Program: 9 órától 16 óráig játékos 
vetélkedők, közben: gyurmázás, 
rajzolás, nyomdázás, ügyességi 

játékok.
A bölcsőde dolgozói

A városi intézmények tanévzáró hírei

A Németh László Általános 

Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény
-  2012. június 12–13-án 13.30-tól 17.30-ig 

lesz a művészeti felvételi jelentkezés 

a 2012/13-as tanévre a Németh László Is-

kolában és a Huzella Tivadar Iskolában. 

Várjuk leendő művészeti tanulóinkat, 

a zenélni, táncolni, kézműveskedni vágyó 

gyermekeket!

-  A művészeti tanévzárót június 14-én 18 

órától tartjuk.

-  Az általános iskola 8. évfolyamán idén 88 

diákunk fejezi be a tanulmányait. A balla-

gás 2012. június 15-én, pénteken 17 órakor 

lesz.

-  A tanévzáró ünnepségre június 21-én, 18 

órakor kerül sor.

A nyár folyamán, kérjük, fi gyeljék a www.go-

dinemeth.hu honlapot, ahol közzétesszük 

az ügyeleti renddel, a tankönyvvásárlással 

és az évnyitóval kapcsolatos információkat.

Bajkó Ildikó

igazgató

A Huzella Tivadar Általános és 

Két Tanítási Nyelvű Iskola
78 végzős diákja június 16-án 17 órakor bal-

lag. Ősztől a tanulók 53 százaléka gimná-

ziumban, 35 százaléka szakközépiskolában, 

12 százaléka szakiskolában tanul tovább.

A tanévzáró ünnepségre és a bizonyítvány-

osztásra június 22-én 17 órai kezdettel kerül 

sor.

Nyári vezetői ügyelet:

Június 17-étől 29-éig naponta 14 óráig;

Augusztus 2-án és 16-án 9–14 óráig;

Augusztus 21-étől naponta 14 óráig.

A 2012/2013. évi tankönyvek az iskolában vá-

sárolhatóak meg. Az időpontokról a www.

huzellaiskola.hu honlapról és az iskola ud-

varán lévő hirdetőtáblájáról tájékozódhat-

nak. A tanévnyitó időpontjáról és rendjéről 

ugyanezeken a helyeken szerezhetnek in-

formációt.

Horváth Ferenc

igazgató

A Szivárvány Bölcsőde
mindkét egysége (Komlókert u. és Rákóczi 

út) július 2-től 27-ig tart zárva.

A régi hagyományokra visszatekintő Csalá-

di Játszónapra várják a bölcsődébe készülő 

gyermekeket és szüleiket június 30-án 9 órá-

tól, a Komlókert u. 19–21. szám alatt.

Joó Istvánné

intézményvezető

A Kincsem Óvoda
nyári leállása 2012. július 23-tól augusz-

tus 3-ig tart, ügyelet a Kastély Központi 

Óvodában.

Szabó Zsófi a

intézményvezető

A Kastély Központi Óvoda
2012. július 9-től augusztus 5-ig tart zárva.

A Fácán Óvodaegység
2012. június 25-től július 21-ig lesz zárva, 

ügyelet a Kastély Központi óvodában lesz.

A Hétszínvilág Óvodaegység
szintén 2012. június 25-től július 21-ig lesz 

zárva, ügyelet a Kastély Központi Óvodá-

ban.

A három alsógödi óvodaépület együttes 

nyári leállása 2012. július 9-től július 21-ig 

történik, ekkor ügyelet sem lesz.

Karaszek Ernőné

intézményvezető

Gyermekjóléti Szolgálat
Nyári napközis tábor 2012. június 25-től au-

gusztus 3-ig lesz, naponta 8 és 16 óra kö-

zött.

Helyszín: 2132 Göd, Jósika u. 14. (Felsőgöd, 

Duna- part)

Programok: sport, kézműves foglalkozások, 

kirándulások (heti egyszer)

Napi háromszori étkezés

Térítési díj: 1000,- Ft/nap. A rendszeres gyer-

mekvédelmi támogatásban részesülők szá-

mára ingyenes, a Szociális Bizottság határo-

zata alapján.

Jelentkezési lapok igényelhetők: Gyermek-

jóléti Szolgálat (2132 Göd, Ady Endre u. 6.); 

valamint a Huzella Tivadar Általános Iskola 

és a Németh László Általános Iskola gyer-

mekvédelmi felelőseinél.

Jelentkezési határidő: 2012. június 15.

Támogató: Dunakeszi Kistérség, Göd Város 

Önkormányzata, Szociális Bizottság, Alap-

szolgáltatási Központ.

Mikó Istvánné

intézményvezető

Búzaszem Iskola
A 2004-ben alapított, s 2011. szeptember 

1-től a Piarista Rend Magyar Tartománya ál-

tal fenntartott Búzaszem Iskola nyolcadik 

tanévét zárja idén júniusban. 

A maga nemében vissza nem térő évzárás 

az idei: az alapító, a Paripa osztály búcsúzik 

iskolájától. A hét fővel induló kis közösség 

mára tizenkét diákot számlál. A felvételi idő-

szakot valamennyien eredményesen zár-

ták. Nyolcan gimnáziumban, ketten-ketten 

szakközép,- illetve szakiskolában tanulnak 

tovább.

A Paripák búcsúzása sok elemből álló, hó-

napokon át tartó folyamat, melynek része 

többek között egy kétnapos szigetmonos-

tori lelkigyakorlat, egy gyönyörű képzőmű-

vészeti alkotás közös létrehozása, tablójuk 

elkészítése, sátorozós osztálykirándulásuk, 

a tanáraiktól való elköszönés és a Búzaszem 

tanévzárójába illeszkedő, kölcsönös ajándé-

kokkal teli ballagás.

Az évzáró ünnep 2012. június 22-én, pénte-

ken 17 órától lesz a Búzaszem Iskolában.

Az iskola június 29-ig mindennap, aztán jú-

lius 2. és augusztus 17. között heti egy ügye-

leti napon tart nyitva. Augusztus 21-től pe-

dig ismét megbolydul az épület: kezdődik 

a 2012/13-as tanév előkészítése.

Honlapunkon keresztül (www.buzaszem.

hu) és az iskola ajtajára kitett információs la-

pok révén a tankönyvvásárlásról és a tanév-

kezdésről szóló minden információ elérhető 

lesz.

Lázár László

igazgató



GÖDI KÖRKÉP – 2012. 6. SZÁM 23

M
ár maga az óriási terület is rögtön 

mozgásra ösztönöz, a gondozott 

kert a természetes mozgásformák 

lendületét hordozza magában, s a kis-

gyermekek ellátásához igazított felújítási 

munkálatok után az óvoda épületében is 

elegendő tér maradt, sőt egy tornaszoba 

is várja az apró birtokba vevőket.

– Igen, a megálmodott óvodához ke-

restük a megfelelő ingatlant. Úgy is 

mondhatnánk, hogy ebben a fel-

sőgödi házban és annak kertjében 

öltött testet mindaz, ami miatt 

létrehoztuk az intézményt.

Milyen alapértékek mentén alakították ki 

az óvoda programját?

– Befogadó, családias, szeretetteljes, nyu-

godt légkörben, a szabad játék, a moz-

gás, a mesék és a versek, a kézműveske-

dés, az énekes és zenés játékok, valamint 

a munka jellegű tevékenységek által sze-

retnénk a gyermekeket saját ritmusuknak 

megfelelően, a lehetőségek felkínálásával, 

az egyenlő hozzáférés elvének szem előtt 

tartásával saját fejlődésükben kísérni, se-

gíteni.

Folyamatosan nőnek az igények és 

az elvárások a szülők és a gyerme-

kek részéről. Mit kínál az Ugri-Bugri 

Óvoda speciális programja?

– Hangsúlyos szerepet szánunk 

a mozgásnak. A természetes moz-

gásformák és a játékos, táncos fog-

lalkozások mellett a sport iránti igényt, 

szeretetet és elköteleződést szeretnénk 

kialakítani a gyermekekben. 

Célkitűzésünk, hogy olyan önmagára és 

környezetére igényes emberkéket nevel-

jünk, akiktől nem idegen a konyhakert 

vagy a szelektív hulladékgyűjtés fogalma. 

Az óvoda udvarán kis veteményesben kö-

vethetik fi gyelemmel az évszakok 

váltakozásával a növények fej-

lődését, míg a komposztáló-

ban a zöldhulladék újrahaszno-

sítását láthatják a gyakorlatban. 

Tudjuk, hogy a kisgyermekkor 

nagy ajándéka a kíváncsiság, az ér-

deklődés, ám a legfőbb pedagó-

giai eszköz a személyes példamutatás. 

Külön fi gyelmet fordítottunk arra, hogy 

az óvodánkban a gyerekek teljes körű 

pedagógiai ellátást kapjanak. Így 

a foglalkozásokba ágyazottan pszi-

chológus, gyógytestnevelő, logo-

pédus és fejlesztő pedagógus 

közreműködésével a gyerekek tu-

datos, tervszerű, egyénre szabott 

fejlesztése folyik, a tehetséggondo-

zás mellett. Választható lehetőség-

ként idegen nyelvvel is megismer-

kedhetnek a hozzánk járó kicsik.

A sportolási lehetőségek bővítése 

érdekében pályázatot nyújtottak 

be a Magyar Labdarúgó Szövetség-

hez. Miről szól a pályázat, és mikor-

ra várható eredmény?

– Az Ovi-foci Program keretében az or-

szágban harminchárom szabványmére-

tű, zárt oldalfalú és tetővel ellátott – azaz 

egyszerre biztonságos és kuckós – ovis 

focipályát adnak át az év során, melyre 

ez idáig csak önkormányzati intézmények 

pályáztak. A magánóvodák közül elsőként 

próbálkozunk mi is. Minden feltételt, bele-

értve az önrészt is biztosítani tudunk, így 

csak a döntést várjuk. Siker esetén a peda-

gógusaink képzését is biztosítja a prog-

ram, a gyermekek pedig speciális, az élet-

koruknak megfelelő méretű pályán és 

eszközökkel sajátíthatják el a labdarúgás, 

a kézi- és a kosárlabda alapjait.

Közösségi óvoda megteremtésén fára-

doznak. Milyen eszközeik állnak ehhez 

rendelkezésre?

– Az óvoda nyáron tematikus táborokba 

várja a gyermekeket, két és fél éves kortól. 

Az egészséges életmód, a vízhez szokta-

tás és a mozgás is szerepet kap az együtt 

töltött napok során. A táboraink nyitottak, 

minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Az ingatlan kapacitásai lehetővé teszik, 

hogy a tornaszobát, az udvart külsős gyer-

mekcsoportok is használják, az ovis focipá-

lya mellett nem mondtunk le a téli időszak-

ban a jégpálya felállításáról, sőt, a Magyar 

Olimpiai Bizottsággal kötött megállapodás 

lehetővé teszi számunkra, hogy az őszi és 

a tavaszi Nagy Sportágválasztó országos 

rendezvényeihez integrálódva segítsük 

a családok sportos életmódjának kialakulá-

sát, illetve fenntartását.

Nemrég megtartották első nyílt napjukat, 

ahol beiratkozási lehetőséget is biztosí-

tottak az érdeklődőknek. Mi volt 

az esemény visszhangja, van-e 

még kapacitás a gyermekeiknek 

óvodát keresők számára?

– Remek hangulatú nyílt napunk 

volt. A kicsikkel felavattuk 

a terület minden zegét-zugát: 

a kertet, a csoportszobákat, 

sőt, gyógytestnevelőnk meg 

is tornáztatta őket a torna-

szobában. Örömmel töltött 

el bennünket a nagyszámú 

érdeklődő részvétele, de természetesen 

még várjuk az újabb jelentkezőket is; szí-

vesen állunk az érdeklődő családok ren-

delkezésére. Az óvodaszerű működést 

szeptemberben kezdjük meg.

Az óvoda elérhetőségei:

2132 Felsőgöd, Rákóczi Ferenc u. 130.

 Telefon: +36 27 638-088

www.ugri-bugri-ovi.hu

Hatalmas terek kint és bent: az 1900-as évek elején épült villa a közel háromezer 

négyzetméteres, ősfás kert közepén – igazi gyermekparadicsom. Ez az első benyo-

más a gödi Ugri-Bugri Óvodáról. Deák Zoltán óvodaalapítóval beszélgettünk.
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M
indenszentekre a piarista növen-

dékek keze nyomán ünnepi díszbe 

öltözött, megszépült a Pázmány 

Péter utcai temető. A burjánzó gaztól 

megtisztított egyik sírnál, ahová egy tíz év 

körüli kislány volt eltemetve, egy közép-

korú pár és egy törékeny testalkatú, időt-

len tekintetű, fi nom vonású idős hölgy 

álldogált. Mécsest gyújtottak. Havas Nelli, 

aki a régi sírok sorsát régóta a szívén visel-

te, és a holtakat éppúgy számon tartotta, 

mint az élőket, egy darabig távolabbról 

fi gyelte az ismeretlen látogatókat, majd 

csendesen odalépett melléjük, és azt kér-

dezte:

– Talán ismerték Mandókát?

– Hogyne, hozzám járt óvodába – vála-

szolta a kedves arcú idős hölgy. – Amikor 

évente egyszer-kétszer eljövünk a gyere-

keimmel a szüleim sírjához, mindig hozok 

egy pár szál virágot ennek a kislánynak. 

Nagyon korán ment el szegényke…

Így, pontosan így derült ki a szerettei sír-

jához visszajáró, ma Dorogon élő Tóth 

Adélról, hogy hetvenöt évvel ezelőtt 

ő volt Göd első óvodájának egyetlen óvó-

nője. Szüleivel és két lánytestvérével a mai 

Török Ignác utcában laktak. Amikor a bu-

dapesti Rózsák terei óvónőképző intézet-

ben 1936-ban megszerezte a diplomáját, 

nem talált állást. Nem csoda. Hiszen or-

szágszerte kevés volt akkoriban az óvo-

da, az Alsógöd  nagyságú településeken 

pedig iskolás korukig egyáltalán nem 

jártak közösségbe a gyerekek. Az akkor 

19 éves, sugárzóan fi atal lánynak, hogy 

hivatását gyakorolni tudja, az édesapja 

bérelt ki egy óvodának alkalmas, üresen 

álló házat a XXIV. utcában, a mai Szabad-

ságharcosok útján. Megvette a szükséges 

berendezést is, segített az indulásban, 

de az óvoda fenntartásának minden ter-

hét már a friss diplomás lányának kellett 

viselnie, aki nagyszerűen megszervezte 

a működést. A gyerekenként 2 pengőnyi 

óvodai ellátási díjból ugyan a fi zetésére 

már nem futotta, így a szülei tartották 

el, de a gyerekeknek megvolt mindenük. 

Véletlen találkozás
TÖRTÉNET AZ ELSŐ GÖDI ÓVÓNŐRŐL

Születésnapi ünnepség 1939. júniusában. Az asztalfőn ül Tóth Adél, ölében az ünnepelttel, 

a kisiskolás korában elhunyt Mandókával, akinek sírjára még ma is virágot visz

A kezdő óvónő gyerekeivel 1937 

márciusában az  óvoda udvarán

Tóth Adél dorogi otthonában, születésnapján mesélt az általa alapított első gödi 

magánóvodáról
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Négy éven át jártak a falu legkisebbjei 

ebbe az akkoriban ritkaságszámba menő 

magánóvódába, és nagyon megszerették 

a halk szavú, szelíd, mégis határozott óvó-

nénit, aki valami titokzatos képességénél 

fogva a legnagyobb gyengédséggel bánt 

velük, mégis rendet tudott tartani közöt-

tük, holott egyedül látta el az összes fel-

adatot. Még egy dajka sem jutott mellé 

– miből is fi zette volna? – csak a testvére, 

Klári segített be olykor egy picit. 

A 25-30 gyerek jókor reggel érkezett, 

mindegyikük nyakában ott lógott a sza-

lagra felfűzött kis fonott uzsonnástáska, 

benne az otthonról tízóraira hozott zsí-

ros vagy lekváros kenyér meg egy alma, 

körte.

A délelőtt játékkal, mondókázással, vers- 

és énektanulással telt, vagy éppen a so-

ron következő ünnepi műsort gyakorol-

ták, mert fellépésük bizony szép számmal 

akadt, úgy örültek a falubeliek az újdon-

ságnak, hogy szerepelni láthatják az ün-

neplőbe öltözött, bájos kicsiket. A félna-

pos óvodában délutáni alvás nem volt, 

ebédre mind hazamentek szépen a gye-

rekek, ez akkortájt még így volt szokás.

Négy éven át működött a gödi magán-

óvoda, ahol lényegében kedvtelésből 

foglalkozott a gyerekekkel a fi atal óvónő. 

1939-ben aztán a Komárom-Esztergom 

megyei Tokodon végre rendes fi zetéssel 

járó, állami állást és hozzá szolgálati lakást 

kapott. Idővel ott ment férjhez, két gyer-

meke született, és egészen nyugdíjazásá-

ig vezette a szintén általa alapított tokodi 

óvodát, ahol kiváló hasznát vette azoknak 

a tapasztalatoknak, amelyeket pályája 

első éveiben Gödön szerzett. Amíg a szü-

lei éltek, ha tehette, hazajárt látogatóba, 

itt töltötte a gyerekeivel a nyári szünidőt 

is. Aztán eljött az idő, amikor már csak 

a Pázmány Péter utcai temetőbe járhatott 

vissza, ahol a szülei nyugszanak.

*

Eddig volna a történet, amely a novem-

beri találkozás után váltott levelekből, 

a régi fényképekből, a hosszú telefonbe-

szélgetésekből apránként kirajzolódott. 

Ám a teljesség kedvéért valamit még el 

kell mondanunk. 

Tóth Adél májusban töltötte be a 94. élet-

évét, és születésnapján Gödről is ven-

dégei érkeztek. Meglátogatta őt dorogi 

otthonában Markó József polgármester, 

aki az egész város üdvözletével érkezett. 

Ott volt Havas Nelli, akivel csak néhány 

hónapja ismerkedtek meg, de úgy meg-

szerették egymást, mintha gyerekkori ba-

rátok volnának. És eljött Bátorfi  József is, 

aki annak idején maga is egyike volt Adél 

néni kisóvodásainak. 1939-ben, 73 éve, 

még a világháború előtt látták egymást 

utoljára. Felfoghatatlan messzeség, egy 

emberöltőnyi idő, és  a találkozás: egyet-

len pillanat, amelyben mindez egyszerre 

lobban…  Beszélünk, beszélgetünk, de 

honnan is volnának szavaink, amelyek 

mint a borostyán magukba foglalhatnák 

egész kimondhatatlan életünket? Mégis, 

a lelkünk legmélyéig értjük, mit jelent a 

halk sóhaj: „Istenem, istenem, de jó, hogy 

itt vagytok, édes gyerekeim…”

Koditek Bernadett

Felhasznált irodalom: 

Pártos Judit: Az én óvodám. In: Gödi Almanach, 

2003.

Ünnepélyes koccintás a 94. születésnapon. Balról jobbra: Havas Nelli, Markó József 

polgármester, Tóth Adél, Bátorfi  József és Palkó Gáborné, Adél néni lánya 

Fényképezkedés az óvoda kertjében 1938 májusában. A gyerekek mögött a háttérben balra 

Tóth Adél, jobbra testvére, Tóth Klára 

Tóth Adél óvodájába 
jártak*
Balatoni György, Bátorfi  József, 

Daróczi István, Esküdt Mária, Fandel 

Sándor, Fekete Márton, Gergely Béla, 

Halász Elvira, Kántor Margit, Kertész 

Pál, Király Edit, Király Gabi, Lantos 

Sára, Mendelényi György, Pálos Öcsi, 

Pápai László, Pártos Judit, Pongrácz 

Imre, Pongrácz Lajos, Poór Öcsi, Pór 

Ervin, Saskői Rózsa, Somló János, 

Somogyi György, Szimler Babu, 

Szvitka Mária, Tomek Katalin, Tujmer 

Dénes, Virágh Juliska

* A felsorolás Pártos Judit említett munkája, 

illetve Bátorfi  József emlékei alapján készült. 

Szíves elnézést kérünk mindazoktól, akiknek 

a nevét esetleg elmulasztottuk megemlíteni.
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A 
Dunától ötpercnyi sétára, gyönyörű természeti környezet-

ben áll az a szép villaépület, amely otthont ad a Palánta 

Óvodának. Az intézmény hatalmas, ősfás udvarán sok-sok 

fajáték, hinták, homokozó, kisvonat, kanyargós ösvények, nap-

sütötte és árnyékos kertrészek hívogatják a gyerekeket sokféle 

játékot játszani s közben észrevétlenül iskolássá cseperedni…

Szeretetteljes légkör, változatos élmények
Az óvoda legfőbb célja, hogy olyan családias hangulatú, sze-

retetteljes közeget teremtsen, amelyben a kicsik boldog gyer-

mekkort élhetnek meg, és képességeik zavartalanul fejlődhet-

nek.

Az intézménybe 2 és 6 év közötti „palánták” járnak, három, kis 

létszámú (legfeljebb 17 fős) csoportban. A különböző életkorú 

gyerekek közös játékára sok lehetőség adódik, de a nevelés eb-

ben az óvodában homogén csoportokban zajlik, mert úgy tart-

ják, az azonos életkorú, hasonló testi, lelki és szellemi érettségi 

szinten lévő gyerekek csoportos fejlesztése eredményesebb. 

Játék és tanulás
Óvodáskorban a megismerés, a tapasztalatszerzés természetes 

formája a játék. 

A kicsik életkoruknak megfelelő, játékos formában irodalmi, 

környezeti, ének-zenei, művészeti nevelésben vesznek részt, 

fejlődik számolási készségük, vizuális kultúrájuk, kézügyessé-

gük, gyarapodnak az őket körülvevő világról szerzett ismerete-

ik. A mozgás fejlesztésére az óvodában a torna és az ügyességi 

játékok mellett kiváló lehetőséget kínál a néptánc is. A báb- és 

drámajátékok pedig nemcsak a nyelvi készségek, de a szemé-

lyiség fejlődését is segítik, és már a legapróbbak is megkezdhe-

tik a mondókás, énekes, játékos angoltanulást. 

Hagyományok és tehetséggondozás
A Palánta Óvodában a pedagógiai program egyik alappillére 

a hagyományőrzés. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a ki-

csik megismerkedjenek a néptáncokkal, a népi játékokkal, 

megszeressék a népzenét, a népdalokat. A kézműves foglalko-

zásokon többnyire a népművészetben is használt anyagokat, 

technikákat alkalmazzák (nemezelés, kreatív tárgyak készítése 

növényi részekből stb.). A kézműves és a művészeti foglalkozá-

sok a kreativitás fejlesztésére és a tehetséggondozásra is kiváló 

lehetőséget kínálnak. Az óvodában kiemelt fi gyelmet fordíta-

nak arra, hogy a gyerekekkel megismertessék az alkotás örö-

mét. A készülő munkákból kiállításokat rendeznek, és a kicsik 

gyakran vesznek részt különböző pályázatokon, versenyeken, 

komoly sikerrel.

Közösségformáló ünnepek
A hagyományos ünnepekre való készülődés és maguk az ün-

nepi alkalmak természetes ritmust visznek a gyerekek életébe, 

és összekötő kapocsként működnek a családok és az óvoda 

között. Szeptemberben szüreti mulatsággal indul a nevelési 

év. Ezt követi a Mihály-napi vásár, a Márton-napi lampionos fel-

vonulás, a Mikulás, a karácsony, a farsang és számos más alka-

lom, amikor a családok is barátságot köthetnek egymással. Erre 

különösen jó alkalmat teremtenek az egykori fonók hangulatát 

idéző családi kézműves délutánok, ahol bőven jut idő a beszél-

getésre, a táncra, a tréfás játékokra is. 

Következetesség és szeretet
Az óvodában az új mini- és kiscsoportosokkal nagy türelem-

mel bánnak, lehetőséget biztosítva arra, hogy minden pici 

a maga ritmusában szokjon be a közösségbe. Az óvónők arra 

törekszenek, hogy a gyerekek és szüleik számára egy olyan 

közösséget hozzanak létre, amelyhez jó tartozni, hiszen a ki-

csik fejlődéséhez ez a harmonikus viszony teremtheti meg 

az ideális hátteret.

Sok év tapasztalata igazolja vissza, hogy az óvoda  program-

jának két legfontosabb alapelve, a szeretet és a következetes-

ség meghozza gyümölcsét: a gyerekek szeretnek ide járni, és 

később az iskolában is kiválóan megállják a helyüket. 

Koditek Bernadett

Bemutatkozik a Palánta Óvoda

Az óvoda gyönyörű kertjében tavasztól őszig szépen kialakított 

játszótér várja a gyerekeket 

A hangulatos villaépület az alsógödi Duna-parttól néhány percre, 

a Kodály Zoltán utcában áll
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Western lovaglás

Debütáló versenyszámok 
és rekordnevezés a gödi 
kupafordulón

A 
Szálender Lovastanyán rendezte a Gödi Western 

Lovas KHSE a szakág kupasorozatának első forduló-

ját, a Signal Biztosító Kupáért. Az 1999-es alapítású 

„tanyáról” és a 2008 óta működő klubról a Gödi Körkép 

tavaly decemberi számában hosszabban is beszámoltunk. 

Akkor még a versenynaptár egyeztetése volt a terítéken, 

most pedig már egy jelentős nemzeti kupasorozat egyik 

összecsapására került sor náluk április utolsó hétvégéjén.

A kétnapos programban a trail, a reining, a szlalom, a plea-

sure és a hordókerülések mellett új versenyszám is debü-

tált a rendezvényen: a 12 év alattiaknak kiírt futószáras 

verseny és a tanuló, azaz T-reining. Az országos viadalra 

a gödi vendéglátókhoz Szentesről, Paksról, Debrecenből, 

Kecskemétről és Halásziból érkeztek résztvevők.

– A két nap alatt mintegy hétszázan fordultak meg ná-

lunk. Egyesületünket 16 versenyző képviselte, akik össze-

sen 12, pontokat érő helyezést szereztek, köztük dobo-

gósakat is. A különböző versenyszámokban 93 páros – ló 

és lovasa – indult, 167 startot regisztráltunk, ami rekord 

részvételnek tekinthető, ilyenre még Magyarországon 

nem volt példa a western szakág történetében – foglalta 

össze az eseményeket Pető Zoltán szervező, a vendéglá-

tó egyesület elnöke.

Vasvári Ferenc

A versenyszámokban összesen 93 ló és lovasa mérte össze tudását. 

(A nyeregben Varga Hajnalka,  a Gödi Western Lovas SE versenyzője)

A kétnapos rendezvényre közel 700 látogató érkezett. (Lóháton 

Atkári Gergő, a Gödi Western Lovas SE versenyzője)

(6-tól 18 éves korig),

június 25-étől augusztus 3-áig: 

–  hetente kétszer, 8-10 fős kis-

csoportban, továbbá mindenkinek 

egyéni foglalkozás is.

–  kiscsoportos foglalkozás: kedd, 

csütörtök (első héten délután, 

július 2-ától délelőtt).

–  egyéni foglalkozások: hétfőn.

Gyógy- és tartásjavító torna gyermekeknek 

Érdeklődés: (06 30) 347-3109.

Beiratkozás: június 20-án, szerdán 15-től 17 óráig a Pedagógiai Szakszolgálatban.

Röplabda

Amatőr torna a Huzellában

Amatőr mix röplabdatornát rendezett a Gödi Diák-Sportegyesü-

let május 6-án a Huzella Tornacsarnokban.

– A torna egyik érdekessége az volt, hogy a kiírás szerint csak 

olyan csapatok vehettek részt, melyeknél a játékosok gödi lako-

sok vagy a Gödi DSE amatőr felnőtt csoportjának tagjai. Így ösz-

szesen két csoportban 6 csapat mérkőzhetett egymással. A tor-

nán az utánpótlás is képviseltette magát, nem kis meglepetést 

okozva. A két csoportmeccsükből a lányok egy győzelmet sze-

reztek, így a 3-4. helyért küzdhettek, s végül egy szoros utolsó 

játszmában megszerezték a bronzérmet. Az első három helye-

zett a Sportterasz ajándékát, egy órás ingyenes strandröplab-

da-pályabérletet nyert – foglalta össze az eseményeket Oláhné 

Szűcs Katalin edző.

Eredmények:
1. Negyedik Érintés, 2. Nagy Talány, 3. Gödi DSE, 4. Családi 6-os, 

5. Zuzzzmarák, 6. 6STARS.
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N
em volt könnyű időpontot egyeztetnünk. „Éppen 

külföldön vagyok, hétfőn hívjon, bár akkor meg 

FIFA-kongresszus lesz egész héten – de megoldjuk.” 

Hogyan jön össze a masszőrködés és a labdarúgó-konfe-

rencia „Prohi” életében? Na, ennek kiderítéséhez ugorjunk 

vissza néhány évtizednyit…– Huszonhárom éves koro-

mig Újpesten éltem. Csibész gyerek voltam, öt különbö-

ző iskolában végeztem el a nyolc osztályt, majd két szak-

iskolában szereztem meg a karosszérialakatos szakmát 

– kezdi, gyerekkorát idézve. – A kerület meghatározó volt 

számomra, a lila-fehérek a sportolói hovatartozásomat is 

kijelölték. Atletizáltam, jó voltam gáton, kislabda-hajítás-

ban, 1000 méteren és távolban; majd dobóatlétaként kala-

pácsban, diszkoszvetésben ifi  országos csúcsig, országos 

és Budapest-bajnoki címig vittem. Ezek mellett az Újpest-

ben Ancsin Janiék sorát erősíthettem a jégkorong után-

pótláscsapatban, mellyel szintén bajnokok lettünk. Fiata-

lon, sikerekkel a hátam mögött hagytam abba. A sportban 

maradtam: több mint 25 éve a Dózsa hokisainál kezdtem 

a masszőrködést, majd jött a ranglétra fokról fokra – me-

séli büszkén, s közben jobb bicepszét mutatja, „a csúcsot 

ez jelentette”, mondja a „felvarrt” atlantai logóra mutatva. 

– Közben ’78-ban jogosítványt szereztem, a 22-es Volán-

nál egy túlméretes vontatót vezettem, később a maszek 

fuvarozásba is belekóstoltam. Nyolcvanháromban egy sú-

lyos baleset következtében összeroppant két csigolyám, 

így az aktív sportolást végképp be kellett fejeznem. A mai 

napig, ha nem gyúrok, akkor buszt vezetek, most éppen 

a FIFA-kongresszus egyik sofőrje vagyok.

Mely csapatok jelentették az ön számára a létrafokokat, 

hogyan alakult két és fél évtizedes pályafutása?

– Az UTE jégkorongozók mellett „jött” a Csepel röplabda- 

és kosárcsapata, a férfi  röplabda-válogatott, a gödöllői 

női kézilabdacsapat, a Miller SC. Az utóbbi azért érdekes, 

mert az akkori edzőjük a szintén gödi Németh András volt. 

’93-ban kerültem a birkózókhoz, velük jutottam ki Atlan-

tába, ’96-ban. Egy olimpia hatalmas dolog egy sportoló 

vagy a sportban dolgozó számára. Ezután következett 

a női röplabda-válogatott, majd a Pólus Fitneszben kap-

tam munkát. Egyszer ott egy hölgy, gyúrás után megkér-

dezte: szeretne külföldön dolgozni? Két év Olaszország 

lett belőle, egy ötcsillagos szállodában kötöttem ki. Ha-

zajöttem, 2002-től pár évig idegenforgalmi buszsofőrként 

tudtam elhelyezkedni, majd megkeresett Kangyal Balázs 

a Budapest Stars hokisai részéről, persze, igent mond-

tam. Párhuzamosan jelen voltam a jégkorong-válogatott 

mellett is, a második legnagyobb élményemet a 2009-es 

„A” csoportos jégkorong-világbajnokság jelentette. Bő 

egy éve a csapatom feloszlott, megint buszozom, és alkal-

mi vendégeket fogadok gödi otthonomban. Jöjjön, meg-

mutatom, milyen aláírt mezeim, fotóim vannak. És amire 

Akinek Karelin, a háromszoros 

olimpiai bajnok birkózó előre köszön
INTERJÚ PROHÁSZKA ZOLTÁN SPORTMASSZŐRREL

Újpesti gyerekként a dobóatlétika és a jégkorong jelentette számára a sportot. Sportmasszőrként megannyi sport-

ág válogatottjával, elitcsapatával és prominensével dolgozhatott; járta a világot – pályája csúcsát az atlantai olim-

pia jelentette. Büszke arra, hogy hobbiját, ami munkája is egyben, ma már oktatja is. Tavaly múlt ötven – s három 

éve él köztünk a családjával. Prohászka Zoltánnal alsógödi otthonában – relikviáit csodálva – beszélgettem.

Alexander Karelin, a birkózólegenda háromszor nyert olimpiát, 

kilencszer vébét, és tizenkétszer volt Európa legjobbja

Prohászka Zoltán a fi atalon elhunyt ifj . Ocskay Gábor 

jégkorongozóval a Papp László Sportarénában, 2009-ben
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még büszke vagyok: 25 éves tapasztalatomat a masszőr-

képzésben adhatom át oktatóként az EFEB-központban.

A válogatottak mellett kik voltak – szó szerint – a kezei 

között?

– Az ökölvívó Kovács Kokó Istvánt Atlantában gyúrtam, 

s ott lett olimpiai bajnok Kiss Balázs kalapácsvető is. Büsz-

ke vagyok, hogy ismerhettem a fi atalon elhunyt ifj . Ocskay 

Gábort. Igazi sportember volt… És van még egy történe-

tem. A kilencvenes évek elején történt egy franciaországi 

birkózóversenyen. Éppen a sportág egyik legnagyobbika, 

az orosz Alekszandr Karelin volt a szőnyegen, amikor meg-

sérült a bokája. Én voltam legközelebb, odaugrottam, le-

jegeltem, elláttam – azóta is olyan hálás, hogy nem tudom 

megelőzni köszönésben, ha találkozunk…

Mit csinál, ha nem gyúr, és nem vezet?

– A feleségemmel 29 esztendeje vagyunk házasok, a fi am 

27 éves. Jól érzem magam a családommal, szeretünk Gödön 

lakni. Szívesen főzök, vannak bogrács-specialitásaim, s néha 

gitározom. Kedvenceim a Dire Straits és a Pink Floyd.

Ha ön, kedves olvasó a változatos életútról többet szeretne 

megtudni, látogassa meg a http://prohaszkazoltan.uw.hu/ 

honlapot.

Vasvári Ferenc

Prohi otthonosan mozgott az öltözők világában: országról országra 

járt a különböző sportcsapatokkal

Az emléktornát a „Bimbó” névre keresztelt formáció nyerte 

Reggeli intenzív torna
július 2-ától augusztus 3-áig
a Németh László Általános Iskolában

–  5 héten keresztül

–  heti 4 reggel fél 7-től fél 8-ig 

(igény szerint fél 8-tól fél 9-ig is)

+ szerda este gerinctorna

Érdeklődés és bővebb információ: somkerekiedit@gmail.com

Jelentkezés: június 25-éig.

Labdarúgás

A május elsejei Belépés Családostul 
futballtornák eredményei

VUK – Városi Utánpótlás Kupa

•  (1-2. osztályosok): 1. Németh László 2/ab, 2. Németh Lász-

ló 1/c, 3. Huzella 2/ab, 4. Németh László 1/b, 5. Németh 

László 2/c, 6. Búzaszem Kalász, 7. Németh László 1/a.

•  (3. osztályosok): 1. Németh László 3/b, 2. Huzella 3/c, 3. 

Németh László 3/a.

•  (óvodások): 1. Sződi Óvoda I., 2. Hétszínvilág Óvoda, 3. 

Sződi Óvoda II., 4. Kincsem Óvoda, 5. Kastély Óvoda I., 6. 

Lenkey Óvoda I., 7. Kastély Óvoda II., 8. Lenkey Óvoda II.

Egyházközségi Foci Torna

•   Lányok: 1. Yhtos (Felsőgöd), 2. Szent Mihály (Dunakeszi), 

3. Búzaszem (Göd), 4. Gödi Anyukák.

•  Fiúk: 1. Szent Mihály (Dunakeszi), 2. Szent Imre (Dunake-

szi), 3. Yhtos (Felsőgöd), 4. Búzaszem (Göd).

Bednárik László Emléktorna

(13 csapat részvételével): 1. Bimbó, 2. Másnaposok, 3. 

Bednárik Család, 4. GFB.

Sportbál a gyermekekért
A sportoló gyermekek támogatására szervezett jótékony-

sági bált a Gödi Diák-Sportegyesület (GDSE) és a Dunaka-

nyar Egészséges Gyermekeiért Alapítvány.

A Huzella Tivadar Általános Iskola ebédlőjében május 19-

én rendezett esemény bevételéből a GDSE szakosztályai-

ban sportoló gyermekeket támogatják.

A jótékonysági esten az egyesület táncosai mellett többek 

között a Huzella Tivadar Iskola Gézengúzok Színjátszó Stú-

diójának növendékei, a Bolero TSE, valamint az Orkheszti-

ka Hastáncklub is fellépett.

A sportbál Gödön már hagyomány, s a szervezők tájékoz-

tatása szerint az idei sorrendben immár a 12-ik volt.H
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Belépés Családostul

Magyarkútra tekert 
a BeCsal mezőnye

Bringatúra szerepelt a Belépés Családostul 

mozgalom programnaptárának áprilisi be-

jegyzéseként. A korábbi tapasztalatok alapján 

a szervezők népes mezőnyt vártak, azonban 

a szeszélyes időjárás ezúttal nem kedvezett 

a kerekeseknek. A lelkes résztvevők csapatát 

a bringatúrákon már törzsvendégnek számí-

tó Markó József polgármester is erősítette. 

Az útvonal Vácon át Magyarkútra vezetett, 

ahol a rövid pihenés során jóízű elemózsiázás 

és jóízű beszélgetés tette teljessé a kétkerekű 

programot.

V. F.

Színes sportprogramok a városi 
majálison
A városi majális sportprogramjai között a Gödi SE sportági bemutatói 

és a Belépés Családostul mozgalom által szervezett labdarúgó-mér-

kőzések is szerepeltek. A Gödi SE elnökének, dr. Horváth Lászlónak 

és a szakosztályvezetőknek a jóvoltából folytatódott a tavalyi kezde-

ményezés, amely az idén is lehetőséget biztosított a szakosztályok 

számára saját sportágaik megismertetéséhez. A GSE szakosztályai 

– többek között asztalitenisz, foci, kajak, sakk, kosár-, kézi- és tollas-

labda – látványos bemutatókkal csalogatták rendszeres sportolásra 

az érdeklődőket. A gödi majális további nagy érdeme, hogy lehe-

tőséget biztosított a városban működő művészeti csoportoknak, 

illetve egy rögtönzött „Ki mit tud?” keretében a közönség soraiból 

fellépőknek a bemutatkozásra. Fergeteges zárása volt a napnak 

a dupla koncert: a megalakulásának 40. évfordulóját idén ünneplő 

Scarabeus, valamint a nemzetközi hírnevű PASO zenekar slágerei te-

remtettek igazi bulihangulatot.

– A négyéves kisgyerekektől a meglett férfi akon át 60 éves örökifj ú 

hölgyekig közel háromszázan választották a focit, a pingpongozást 

és a tollaslabdázást, saját és mindannyiunk örömére. Büszkék lehe-

tünk rá, hogy Gödön egyre több szervezett esemény tanúsítja: mi-

felénk fontos helye van a szabadidősportnak, s a százalékos arányt 

tekintve talán az élmezőnyben lehetünk országosan is! – mondta el 

lapunknak Wagner László, az egyik szervező.

V. F.

Kézilabda

NB II.-es bajnok 
a juniorcsapat!

– A felnőtt csapattal a tavalyinál erősebb NB 

II.-es mezőnyben az 5. helyen végeztünk. 

A juniorokkal, végig vezetve az NB II.-es tabel-

lát, bajnokok lettünk. A megyei ifi csapatunk 

a rájátszás küzdelmeiben a döntőbe jutott, és 

a bajnoki címért játszhat – értékelt Tősér Ti-

bor, a GSE edzője.

A majálison az egyházközségi focitorna után dr. Pintér György alpolgármester 

adta át a díjakat

A lelkes bringáscsapat egy része a gödi indulás előtt

A program keretében az anyukák is nagy lelkesedéssel rúgták egymás ellen a bőrt

Eredmények:
Gödi SE – Budakalászi SE:

28:29 (felnőtt) 48:22 (junior)

Ercsi SE – Gödi SE:

19:26 (felnőtt) 29:34 (junior)

Gödi SE – Szigetszentmiklósi NKSE:

24:18 (felnőtt) 34:25 (junior)

XVII. ker. Lakóhely SE – Gödi SE:

25:31 (felnőtt) 19:41 (junior)
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 A József Attila
 Művelődési Ház
 aktuális programjai

Az Ady Klub aktuális programjai

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

Június

8.
péntek

10.00–12.00

Dunakanyar Babahordozó Klub 

összejövetele

13.00–17.00

Napos Oldal Nyugdíjas Klub 

összejövetele

11.
hétfő

13.00

Mozgáskorlátozottakat Pártolók 

Klubjának taggyűlése

18–22. 
18-tól 22-ig (hétfő-péntek)

Jazzbalett-tábor (1-2. osztályosok 

részére)

Bővebb információ: Dézsi Yvett, 

tel.: (06/30) 911-6809

25–29. 
25-től 29-ig (hétfő-péntek)

IX. Népművészeti Alkotótábor. 

A következő szakokra lehet még 

jelentkezni: fafaragó, fazekas, 

lószőrékszer-készítő, söndörgő. 

A tábor bejárós formájú, 

naponta 9-től 16 óráig tart, díja 

14 000 Ft, amely tartalmazza 

az anyagköltséget, az ebédet és 

az uzsonnát.

Június

9.
szombat

15.00–18.00

Bagdi Bella zenés klub 

összejövetele

12.
kedd

13.00–17.00

Véradás

14.
csütörtök

13.00–16.00

Napos Oldal Nyugdíjas Klub 

összejövetele

16.
szombat

14.30–15.30

Cukorbetegek Klubja

30.
péntek

17.00

A Népművészeti Alkotótábor 

táborzáró kiállításának 

megnyitója

Július

2–13. 
2-tól 13-ig (hétfőtől a következő 

hét péntekéig)

XIX. Ifj úsági Képzőművészeti 

Alkotótábor. A következő 

osztályokba várjuk még 

a jelentkezőket: kis kézműves, 

ötvös, szobrász, tűzzománcos. 

A tábor bejárós formájú, 

naponta 9-től 16 óráig tart, a díja 

23 500 Ft, amely tartalmazza 

az anyagköltséget, az ebédet 

és az uzsonnát.

13.
péntek

13. péntek 17.00

A Képzőművészeti Alkotótábor 

táborzáró kiállítása. Megnyitja: 

Prokai Gábor művészettörténész.

16–29. 
16-tól 29-ig

a Művelődési Ház zárva tart

16.
szombat

17.00

Retro Ady Klub

In memoriam Váci Izzó:

Régi majálisok és kirándulások 

a felvonulások után…

(Hegyestető, Ispinyér, Magyarkút, 

nógrádverőcei Express-tábor, 

Parád)

Amatőr fi lmrészletek – 70-es 

évek anno…

Infó: gabor.galle@gmail.com, 

30/370-2491

18–22. 
18-tól 22-ig (hétfő-péntek)

AIKIDO edzőtábor

(Az edzőtábor ideje alatt az Ady 

Klub rendszeres csoportjai nem 

működnek.)

„Akikért a harang szól” 

Megemlékezés a néhai társakra

„Matiné”
Dunai strandélet a 60-as években (dia- és 

fi lmvetítés)

Tisztelgő összeállítás
Reisenbüchler Sándor animációs 

fi lmjeiből

Fotó és fi lm
Helytörténeti jellegű válogatott amatőr 

fotók és fi lmrészletek

Q-Rhythm&Blues
Délutáni Scarabeus emlékkoncert

A vetítéseket a Duna-parti Nyaralóházak 

színháztermében tartják.

Előzetes

A programok nyilvánosak, 
díjmentesek.

Retró Családi Találkozó 

a felsőgödi Duna-parton

Bográcsebéd, kedvezményes jegyek 
csak elővételben:

E-mail: gabor.galle@gmail.com

Telefon: (06-30) 370-2491

E-mail: roner@vnet.hu

Telefon: (06-30) 950-9415

Július 28-án, szombaton:

Kedves Olvasóink!
Felhívjuk a fi gyelmüket,

hogy könyvtáraink nyáron felváltva tartanak zárva:

Központi Könyvtár és Katica Gyermekkönyvtár:
2012. július 2-tól (hétfő) július 31-ig (kedd)

Ady Fiókkönyvtár:
2012. aug. 1-jétől (szerda) aug. 31-ig (péntek)

Jó pihenést kívánunk!



KÖZLEKEDÉS

32

Autópihenő 5:11 5:52 6:37 – 7:42 9:00 10:45 12:35 13:15 14:10 14:50 16:15 16:55 17:30 18:00 19:00

Németh L. Iskola – – – 7:10 – 9:02 10:47 12:37 13:17 14:12 14:52 16:17 16:57 – 18:02 –

Jácint utca – – – 7:12 – 9:04 10:49 12:39 13:19 14:14 14:54 16:19 16:59 – 18:04 –

Németh L. Iskola – – – 7:14 – 9:06 10:51 12:41 13:21 14:16 14:56 16:21 17:01 – 18:06 –

Gyógyszertár 5:14 5:55 6:40 7:16 7:45 9:08 10:53 12:43 13:23 14:18 14:58 16:22 17:03 17:34 18:07 19:05

Széchenyi utca – – – – – – – – 13:24 14:19 – 16:23 – – – –

Ramóna 5:15 5:56 6:41 7:17 7:46 9:09 10:54 12:44 13:26 14:21 14:59 16:25 17:05 17:36 18:08 19:07

Golfpálya 5:16 5:57 6:42 7:18 7:47 9:10 10:55 12:45 13:27 14:22 15:00 16:26 17:08 17:38 18:09 –

Kerekerdő utca 5:17 5:58 6:43 7:19 7:48 9:11 10:56 12:46 13:28 14:23 15:01 16:27 17:10 – 18:10 –

Bölcsőde 5:18 5:59 6:44 7:20 7:49 9:12 10:57 12:47 13:29 14:24 15:02 16:28 17:12 – 18:11 –

Termál krt. 5:21 – 6:47 7:23 7:52 9:15 11:00 12:50 13:32 14:27 15:05 16:31 17:14 17:41 18:14 –

OVIT 5:23 6:01 6:49 7:25 7:54 9:17 11:02 12:52 13:34 14:29 15:07 16:33 17:16 – 18:16 19:10

Göd-Újtelep 5:25 6:03 6:51 7:27 7:56 9:19 11:04 12:54 13:36 14:31 15:09 16:35 17:18 – 18:18 19:13

OVIT 5:27 6:53 7:29 7:58 – 11:06 12:56 – – 15:11 – 17:21 – – – –

Bölcsőde 5:29 – 6:55 7:30 7:59 – 11:07 12:57 – – 15:12 – 17:23 17:43 – –

Kerekerdő utca 5:30 – 6:56 7:31 8:00 – 11:08 12:58 – – 15:13 – 17:25 – – –

Göd-Újtelep – – – – – – – – – – – – – 17:46 – 19:30

Golfpálya 5:31 – 6:57 7:32 8:01 – 11:09 12:59 – – 15:14 – 17:27 – – –

Ramóna 5:32 – 6:58 7:33 8:02 – 11:10 13:00 – – 15:15 – 17:28 – – 19:35

Széchenyi utca – – 7:00 7:35 – – – – – – – – – – – –

Gyógyszertár 5:33 – 7:01 7:37 8:03 – 11:11 13:01 – – 15:16 – 17:29 – – 19:41

Németh L. Iskola – – 7:02 7:38 – – – – – – – – – – – –

Autópihenő 5:34 – – 7:40 8:04 – 11:12 13:02 – – 15:17 – 17:30 17:53 – 19:42

Göd-Újtelep – 6:03 – – – 9:19 – – 13:36 14:31 – 16:35 – – 18:18 –

Új temető – 6:05 – – – 9:21 – – 13:38 14:33 – 16:37 – – 18:20 –

Tisza utca – 6:06 – – – 9:22 – – 13:39 14:34 – 16:38 – – 18:21 –

Göd TSZ – 6:07 – – – 9:23 – – 13:40 14:35 – 16:39 – – 18:22 –

Kölcsey utca – 6:09 – – – 9:24 – – 13:41 14:36 – 16:40 – – 18:23 –

Gólya falatozó – 6:12 – – – 9:25 – – 13:42 14:37 – 16:41 – – 18:24 –

Jávorka Sándor utca – 6:14 – – – 9:27 – – 13:44 14:39 – 16:43 – – 18:26 –

PM. Hivatal 5:39 6:16 – – – 9:29 – – 13:46 14:41 – 16:45 – – 18:28 –

Kincsem csárda – 6:18 – – – 9:31 – – 13:48 14:43 – 16:47 – – 18:30 –

Gárdonyi utca – 6:19 – – – 9:32 – – 13:49 14:44 – 16:48 – – 18:31 –

Autópihenő – 6:21 – – – 9:33 – – 13:50 14:45 – 16:49 – – 18:32 –

Autópihenő 6:35 11:29 – – 14:29 – 16:29

Gárdonyi utca 6:36 11:30 – – 14:30 – 16:30

Kincsem csárda 6:37 11:32 – – 14:32 – 16:32

PM. Hivatal 6:39 11:34 – – 14:34 – 16:34

Huzella T. Iskola 6:41 11:35 – 13:35 14:35 – 16:35

Kossuth utca

Búzaszem Iskola
6:42 11:37 – 13:37 14:37 – 16:37

Gólya falatozó 6:44 11:39 – 13:39 14:39 – 16:39

Alsógöd Máv 6:45 11:40 – 13:40 14:40 – 16:40

Béke utca 6:46 11:41 – 13:41 14:41 – 16:41

Göd TSZ. 6:47 11:42 – 13:42 14:42 – 16:42

Tisza utca 6:48 11:43 – 13:43 14:43 – 16:43

Új temető 6:49 11:44 – 13:44 14:44 – 16:44

Göd-Újtelep 6:51 11:46 – 13:46 14:46 – 16:46

OVIT 6:53 11:48 – 13:48 14:48 – 16:48

Bölcsőde 6:54 11:49 – 13:49 14:49 – 16:49

Termálstrand 6:55 11:50 – 13:50 14:50 – 16:50

Golfpálya 6:57 11:52 – 13:52 14:52 – 16:52

Ramóna 6:58 11:53 – 13:53 14:53 – 16:53

Gyógyszertár 6:59 11:54 – 13:54 14:54 – 16:54

Autópihenő 7:00 11:55 13:05 13:55 14:55 16:10 16:55

Németh L. Iskola – – – – – 16:12 –

Gyógyszertár 7:03 11:58 13:08 – – 16:14 16:58

Ramóna 7:05 12:00 13:10 – – 16:16 17:00

Golfpálya 7:07 12:02 13:12 – – 16:18 17:02

Termálstrand 7:08 12:03 13:13 – – 16:19 17:03

Bölcsőde D 12:04 13:14 – – 16:20 17:04

OVIT 7:10 12:05 13:15 – – 16:21 17:05

Göd-Újtelep 7:12 12:07 13:17 – – 16:23 17:07

Új temető 7:14 12:09 13:19 – – – 17:09

Tisza utca 7:15 12:10 13:20 – – – 17:10

Göd TSZ 7:16 12:11 13:25 – – – 17:11

Béke utca 7:20 12:15 13:27 – – – 17:15

Alsógöd Máv 7:22 12:17 13:28 – – – 17:17

Petőfi  S. utca 7:30 12:20 13:30 – – – 17:20

Búzaszem Iskola 7:32 12:22 13:32 – – – –

PM. Hivatal 7:33: 12:23 – – – – 17:22

Kincsem csárda 7:34 12:24 – – – – 17:24

Gárdonyi utca 7:35 12:25 – – – – 17:25

Autópihenő 7:36 12:26 – – – 16:28 17:26

Érvényes 2011. szeptember 1-től. Az autóbusz szombat, vasárnap és az ünnepnapok kivételével naponta közlekedik. Minden hónap második szombatján buszjárat indul a felsőgödi MÁV-állomásról 

reggel 9:10-kor Göd-Újtelepre, a Gyermekotthonba. Visszaindul 11:20-kor. Az autóbusz bevárja az érkező vonatokat. Amennyiben az utazni szándékozók létszáma 20 főnél több, a járatot igény 

szerint megismétlik.

VÁROSI KÖZLEKEDÉSI KFT.

VÁROSI KÖZLEKEDÉSI KFT. 1-ES SZÁMÚ JÁRATÁNAK MENETRENDJE GÖD VÁROS TERÜLETÉN

VÁROSI KÖZLEKEDÉSI KFT. 2-ES SZÁMÚ JÁRATÁNAK MENETRENDJE GÖD VÁROS TERÜLETÉN

Érvényes: 2011. szeptember 1-től. Az autóbusz szombat, vasárnap és az ünnepnapok kivételével naponta közlekedik.
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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 2012.06.30.-ig!

Az árak áfával együtt értendők. A Leier Hungária Kft. 4 raklap rendelés felett Magyarország egész területén ezen az áron leszállítja és ledaruzza a megvásárolt termékeket!

(Raklapdíj: 3429,-/db, raklaphasználati díj: 381,-/db, raklap-csomagolási díj: 381,-/db.)

za a megvásárolt termékeket!

Leier Toscana 179,-/db
Palazzo és Antik

Leier Toscana 149,-/db
Téglavörös, Sötétbarna, Fekete

Leier Veneto 155,-/db
Téglavörös és Vörös

Leier Toscana 129,-/db
Vörös és Terra

Bázis csemperagasztó
815,-/zsák

25 kg/zsák

Flexibilis csemperagasztó
2499,-/zsák

25 kg/zsák

Aquastop fl ex kenhető 
szigetelés

11990,-/zsák
20 kg/zsák

Rockfi x kőragasztó
1550,-/zsák

25 kg/zsák
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KIADÓ helyiségek 
a 2-es számú főút mellett:

•  lakatosműhely húzató paddal

•  festőműhely fényező kamrával

•  iroda- és üzlethelyiségek

•  élelmiszer előállítására alkalmas

 helyiségek

•  hidegraktár

•  fűtött raktár

•  ipari tevékenységre alkalmas

 csarnok.

Gödi Iparos Centrum
(Göd és Sződliget között, Budapesttől 27,5 km).

Érdeklődni lehet:
06/30 951-3193

Tel.: 06/27-333-720 • Mobil: 06/20-263-7063
Cím: 2132 Göd, Ady Endre u. 2. (felsőgödi vasútállomás)

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek 10.00-18.00, Szombat 9.00-12.00

SZEMCSI OPTIKASZEMCSI OPTIKA
Az éleslátás szakértője… Az éleslátás szakértője… 

Akció a Szemcsi Optikában!Akció a Szemcsi Optikában!
• Szemüvegkeretek 5000 forintért (a készlet erejéig)• Szemüvegkeretek 5000 forintért (a készlet erejéig)
• Fényre sötétedő műanyag szemüveglencsék 10 500,-/db-tól• Fényre sötétedő műanyag szemüveglencsék 10 500,-/db-tól
• Dioptriás napszemüveglencsék 7000,-/db-tól• Dioptriás napszemüveglencsék 7000,-/db-tól

Nyári táborok
Jól akarod érezni magad? Jó társaságra vágysz, vagy inkább 

unatkozola nyáron? Ha szeretnél jót mókázni, nevetni, ki-

rándulni, gyere a nyári táborainkba!

III. tücsök tábor: július 2-től 6-ig.
Természetismereti, környezetismereti témahét, 6 éves kor-

tól ajánljuk.

Apacuka művészeti tábor: július 9-től 13-ig.
Az Apacuka együttes énekesének közreműködésével.

Komplex foglalkozások egész nap, mókával, kacagással. 

4–10 éves korig várunk gyerkőcöket. Pénteken koncert!

Kis kukták hete: július 16-tól 20-ig.
Egyszerű ételek elkészítése mellett szabadidős foglalkozá-

sok tarkítják napjainkat.

5–8 éves csemetéket várunk erre a hétre.

Suliváró hét: augusztus 27-től 31-ig.
6–10 éves gyerkőcök hangolódhatnak rá az iskolakezdésre, 

játékos módszerekkel.

A táborok ideje alatt a gyermekfelügyelet mindvégig biztosí-

tott. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk el.

TŰZIFA-ÉRTÉKESÍTÉSTŰZIFA-ÉRTÉKESÍTÉS

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

• alpintechnikával
• emelőkosaras autóval

VESZÉLYES FÁKVESZÉLYES FÁK
KIVÁGÁSAKIVÁGÁSA
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Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

Mindennemű építő-, tüzelő- és egyéb anyagok!
Konténeres sittszállítás

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

Rendelésfelvétel:
Tel.: 06-27-345-065,

06-20-972-5290,
06-30-949-7921,
06-30-933-8554

2132 Göd, Duna út 20-22.D út 20 22

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

–  Mozgásszervi betegségek kezelése

–  Gyógyászati segédeszközök, gyógycipők felírása

–  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

ROBOGÓVÁSÁR!

CSERÉPKÁLYHA-ÉPÍTÉS,
-TISZTÍTÁS, -ÁTRAKÁS

Vízteres

betétekkel is!

Már 40 éve
Gödön,

igény szerinti
kivitelben is!

Molnár Zoltán
06-27-634-552

06-20-591-0768

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

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

vagy bármely Egészségpénztáras kártyával!

D
ál

OR

a fényre
sötétedő

lencséből!
Az akció Az akció 

június végéig június végéig 
meghosszabbítva!meghosszabbítva!

Mindennemű ép
Konténeres sittszáll

sóder, homok,
termőföld, költözte

0 tonnáig önrako
gépkocsival is!

Rendelésfelvétel:
Tel.: 06-27-345-065

ter
1–20

T

a fényrea fényre
sötétedősötétedő

-30%-30%
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KertépítésKertépítés
KertápolásKertápolás
www.bakokert.huwww.bakokert.hu
(06 70) 369-4063(06 70) 369-4063

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

Gödieknek KEDVEZMÉNY!

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

•  Teljes körű szervizelés

•  Műszaki vizsgáztatás

•  Gépjárművek kárügyintézése

•  Gépjármű-diagnosztika, hibakód- 

olvasás, -törlés, -feltárás és -javítás

•  Gumiabroncsok beszerzése

•  Defektjavítás

•  Centírozás, alu-, lemezfelni 3,5 t-ig!

•  Gépjármű-átírás

•  Első forgalomba helyezés

•  Üzembentartói jog bejegyzése

•  Forgalomból történő kivonás

•  Forgalmi, törzskönyv, rendszám,

regisztrációs matrica pótlása

•  Opciós jog törlése

•  Származás-ellenőrzés

KONTÉNERRENDELÉS
Sitt-, sóder-, homok- és

termőföldszállítás,
lomtalanítás 3-4-5-6-7-80m3-es

konténerekkel.

GÉPI FÖLDMUNKA

06-20-941-5805

GÉPI FÖLDMUNKA

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 el-

szállítás megoldható. Tel.: (06-30) 463-4070, (06-27) 337-353.

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

•  Eladó Sződ-Neveleken 200 négyszögöles telek, kis faházzal. Tel.: (06-30) 415-7697

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

•  Káposztásmegyer központi részén, igényes lépcsőházban 38 m2-es, világos, erké-

lyes lakás tulajdonostól eladó. Közértek, orvosi rendelő, gyógyszertár, zöldséges, 

iskola, óvoda, busz- és villamosmegálló kétpercnyi távolságra. Alacsony rezsi. 

Irányár: 7,8 millió forint.  Érdeklődni lehet:  (06-20) 4156-009. 

•  Újpesten egy lépcsőházas, téglaépítésű ház harmadik emeletén 43 m2-es, csen-

des, zöldövezeti, klímás lakás tulajdonostól eladó.  Szúnyoghálós, redőnyös, új 

nyílászárók. Gázfűtés, alacsony rezsi. Irányár: 8,9 millió forint. Érdeklődni lehet: 

(06-70) 389-7472.

•  Eladó Göd középső részén, a Gárdonyi Géza utcában 476 m2-es saroktelek, fel-

újítandó vagy bontandó 100 m2 alapterületű családi házzal. 

Irányár: 12,9 millió forint. Érdeklődni: (06-30) 554-8945.

•  CRONOS TÁRSKERESŐ – 40 000 klubtag. Irodák Vácon és Dunakeszin is. 

Tel.: (06-20) 566-5047 vagy www.vac.ctk.hu.

•  Családi napközi vezető,  babysitter, házi (idős)gondozó-betegápoló tanfolyamok 

Vácon. Tel.: (06-20) 566-5047 vagy www.gyermekoldal.hu.

•  Összkomfortos, egyszobás, külön bejáratú lakás az alsógödi állomáshoz közel 

júniustól hosszú távra kiadó. Érdeklődni lehet: (06-20) 966-4966.

•  Önállóan dolgozó autófényezőt keresünk Dunakeszi munkahelyre. 

Tel.: (06-27) 348-054, (06-30) 934-5198.

•  Parkettás vállal hagyományos, szalag- és laminált padlólerakást, csiszolást, lak-

kozást, javítást.Tel.: (06-70) 505-1177.
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Automata mosógépekAutomata 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

Sporttábor a Felsőgödi Duna-parton
(tenisz, asztalitenisz, tollaslabda, 

labdarúgás, kézilabda, röplabda, 

evezés, úszás, lovaglás, bowling).

A foglalkozások 8–16 óráig tarta-

nak, teljes ellátással. 

Időpontok: július 9–13., július 16–20. 
Jelentkezés: (06-70) 335-6688.

BŐR- ÉS TEXTIL-
RUHÁZAT-JAVÍTÁS,

ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-, gáz- és fűtésszerelés,
duguláselhárítás,

bojlerjavítás.

FÖVÉNYESI CSABA
(06 30) 932-2114

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

Latorczai IstvánLatorczai István
Tel.: 06-20-321-4801Tel.: 06-20-321-4801

Gödi Gyermekkert Nonprofit Kft. 
Statisztikai számjel: 22515959-8510-599-13 
Cégjegyzékszám: 13-09-114603/4 
Az üzleti év mérlegfordulója 2011. 12. 31. 
 
 

KÖZHASZNÚ EGYSZER SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, EREDMÉNYKIMUTATÁS 
– a 224/2000 (XII. 19.) kormányrendelet szerint – 

 
(Az adatok Ft-ban értend k.) 

MEGNEVEZÉS  ÖSSZEG 
Összes közhasznú bevétel  
  1)+2)+3)= 23 754 504
1) Összes közhasznú tevékenység bevétele  23 604 705
Óvodai ellátás                                                       (91200)  10 710 537
MÁK-támogatás                                                   (96341)  7 676 668
Önkormányzati delegált helyek                           (96343 )  5 217 500
  
  
2) Pénzügyi m veletek bevétele  132 840
Kamatozó értékpapírok                                          (9732)  128 608
Bankkamat                                                            (97410)  4 232
3) Egyéb bevételek  16 959
Pénzügyi m veletek, kerekítési különbözetek    (96910 )  16 959
Összes közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
költség, ráfordítás 
 4)+5)= 23 754 504
4) Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó költségek     23 581 029
Anyagköltségek                                                          (51)  2 517 930
Igénybe vett szolgáltatások                                        (52)  5 957 542
Egyéb szolgáltatások értéke                                       (53)  295333
Bérköltségek                                                               (54)  12 025 486
Személyi jelleg  kifizetések                                       (55)  515 583
Bérjárulékok                                                               (56)  2 099 192
Értékcsökkenés leírás                                                 (57)  169 963
5) Közhasznú tevékenység ráfordítása  173 475
Adók, illetékek                                                       (8673)  173 188
Pénzügyi m veletek kerekítései                           (86915)  287
  
  
A, Összes közhasznú tevékenység bevétele 1)+2)+3)= 23 754 504
B, Összes közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
költség, ráfordítás  4)+5)= 23 754 504
Közhasznú tevékenység mérleg szerinti eredménye:  A)-B) = 0

Közlemény
Az Alsógödi Református Gyülekezetért és Templomért 
Alapítvány (adószáma: 18671111-1-13) tájékoztatja tá-
mogatóit és mindazokat, akik az alapítvány működési te-
rületén élnek, hogy a 2009. évről készült adóbevallások 
során az adók 1%-áról az alapítvány javára való rendel-
kezés alapján 566 842 Ft támogatás érkezett számlájára, 
amelyet az alapítványi kuratórium döntése értelmében 
a rászorult családok megsegítésére fordított. A kuratórium 
hálásan köszöni mindenkinek a támogatást, és örömmel 
fogadja az idei adóévben is a felajánlásokat.

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. Nyári tűzifa akció! Tűzifa, bio-
brikett, kalodás tűzifa.

Barnaszén-akció, 1950 Ft/q a készlet erejéig.

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



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.

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

(részletfi zetési lehetőség

és egyéb kedvezmények).

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 

Étkezési utalványt elfogadunk!

Aranyfalat Étkezde, 2131 Göd, Pesti út 26. (volt gólya)
Tel.: (06 70) 615-1605 • Nyitva tartás: H-P: 10.30-tól 16-ig
Szombati menü csak előrendelésre, illetve kiszállításra.

www.aranyfalatetkezde.hupont.hu

TiszteltTisztelt
HölgyemHölgyem

Uram!Uram!
Tudja ön, hogy hol és mit fog ebédelni a nyáron?

Mi segítünk önnek! Menü már 750,- Ft–tól!

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!
Rendelje meg ebédjét egy egész hétre tőlünk, 

és kap 10% kedvezményt!

Ingyenes kiszállítás Göd, Dunakeszi és Sződliget

területén – házias ízek, bőséges adagok, változa-

tos napi menük.

Minden pénteken 14 órától 30% kedvezmény 

az à la carte étlapunkról, amit megtekinthet 

a www.aranyfalatetkezde.hupont.hu  weboldalon.
(Ez az akció csak helyben fogyasztás esetén érvényes.)
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