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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.

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 Szabadsággg: jjúlius 6-16-ig.g

P E D I K Ű R
Otthonában, kényelmes
körülmények között

pedikűrös
kezelést vállalok.

Az első alkalommal
ajándék lábmasszázs!

Időpont egyeztetése,
megbeszélés alapján:

06-30 431-15-96

Burkolás – Bárdi 

Bárdi Gábor • Tel.: (06-30) 252-4882

Fürdőszobák, konyhák, 
nappalik, teraszok 

minőségi burkolása 
2002-es árakon. 

Nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény. 

Szemüvegvásárláskor 
LEJÁRT ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK!

S ü á á lá k

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

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

vagy bármely Egészségpénztáras kártyával!
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A lapban megjelenő cikkek és illusztrációk minden joga 
fenntartva, azokat a Kiadó írásbeli engedélye nélkül má-
solni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos.
A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem 
vállal felelősséget. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség fenntartja 
a jogot, hogy a beküldött írásokat – a tartalom lényegi 
megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában közölje.
Az aktuális lapszám témáihoz kapcsolódó további fotók 
megtekinthetők a weboldal galériájában.

ISSN 0865-5820

Duna-parti
móka

A címlapon: 
Játék a hullámokkal 
a Homoksziget északi 
sarkantyújánál, 
naplementében
Fotó: Tordai Tamás

2012/7. lapszám
Szerkesztőség:
E-mail: korkep@god.hu
http://www.god.hu
Főszerkesztő: Koditek Bernadett
E-mail: foszerkeszto@korkep.god.hu
Közélet, kultúra: V. Pálfai Kinga
Életmód: Turtóczki S. Ede
Környezet: Pásztor Balázs
Sport, szabadidő: Vasvári Ferenc
Fotó: Bea István
Olvasószerkesztő: Walter Béla
Képszerkesztő: Ráczki Marianna
Grafi kai tervezés, nyomdai előkészítés: 
ET-art Stúdió Kft.
Hirdetési és értékesítési vezető: Berényi Júlia
Telefon: 20/314-2642
E-mail: berenyi@liwet.hu
Hirdetésszervezők:
Brumár György
Telefon: 70/574-5530
E-mail: hydroprint@invitel.hu
Dombi Rita
Telefon: 70/776-0696
E-mail: dombirita@god.hu
A hirdetési anyagot kérjük elektronikus formában 
a berenyi@liwet.hu e-mail címre minden hónap 18-ig 
leadni.
Nyomás:
a Lóczi és Társa Kft. gondozásában.
Kiadó: 
Göd Városi Kommunikációs Nonprofi t Kft.
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Felelős kiadó:
a Göd Városi Kommunikációs Nonprofi t Kft. 
ügyvezetője
Megjelenik havonta 7800 példányban.
Terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket, 
kérjük, jelezze a szerkesztőség felé.
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Testületi ülés júniusban
Munkaterv szerinti ülés – 2012. június 27.
A júniusi ülés keretében megtörtént a Kincsem Óvoda és a Pedagó-
giai Szakszolgálat vezetői álláshelyére kiírt pályázatok elbírálása és 
az intézményvezetők kinevezése. Az eredményekről külön hírben 
számolunk be.
A Képviselő-testület új rendeletet hozott azokról a tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásokról, amelyek szabálysértésnek vagy 
bűncselekménynek nem minősülnek, de a közösségi együttélés 
szabályaival ellentétesnek tekinthetőek. Részleteket külön írásban 
közlünk. 

A testület határozata alapján a jövőben a bizottsági és a testületi 
ülésekre meghívót kap a Szerb Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
is. A határozat szerint üléseinek, közmeghallgatásainak és rendez-
vényeinek lebonyolításához a kisebbségi önkormányzat igénybe 
veheti a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermét, személyi és technikai 
segítségét, valamint műszaki eszközeit is. 
Felhatalmazta a testület Markó József polgármestert, hogy a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel tárgyalásokat folytasson a Duna-par-
ti Nyaralóházak bérleti szerződésének esetleges meghosszabbítása 
ügyében. A jelenleg érvényben lévő szerződés ugyanis 2013 január-
jában lejár.
A háziorvosok minden hónap 3. szerdáján kötelező évközi tovább-
képzésen vesznek részt. Ezeken a napokon a zavartalan betegellátás 
biztosítása érdekében rotációs rendszerben ügyeletet adnak. A tes-
tületi ülésen a képviselők úgy döntöttek, hogy a szerdai nappali 
ügyeleti szolgálat ellátáshoz szükséges gépkocsi üzemeltetésével 
kapcsolatos költségeket az Önkormányzat magára vállalja. 
Határozat született arról is, hogy a városban található két sportcsar-
nok üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ezentúl a Településel-
látó Szervezet helyett a Göd Városi Kommunikációs Nonprofi t Kft. 
látja majd el. Az üzemeltető személyében beálló változás maga után 
vonja mindkét szervezet költségvetésének módosítását is. Erről egy 
következő testületi ülésen születik majd döntés.
Tekintettel arra, hogy a folyamatban lévő csatlakozás miatt Sződ-Ne-
velek 2014-től jogilag is Göd részévé válik, a Képviselő-testület úgy 
határozott, hogy a Gödi Körkép megjelenő számait a neveleki lako-
sokhoz is eljuttatja. A városi magazin ezért a továbbiakban az eddigi 
7200 helyett 7800 példányban jelenik majd meg. A pluszpéldányok 

A sportcsarnokok üzemeltetése ezentúl nem csupán technikai feladat lesz: 
hozzá tartozik majd a városi sportélet egészével való kapcsolattartás, 
a sportszervezés, a marketing is 

A be nem folyt adóforintokat olyan beruházásokra 
vagy közfeladatokra fordíthatná az Önkormányzat, 
amelyek az egész város érdekeit szolgálják 

Tisztelt Sződ-Neveleki 
Lakosok!

A
mint arról már biztosan értesültek, Sződ 
és Göd város Képviselő-testülete között 
egyezség jött létre, amelynek értelmében 

Sződ-Nevelek Gödhöz csatlakozik, és 2014-től 
jogilag is Göd közigazgatási területéhez tartozik 
majd. Postaládájukban a múlt hónapban meg-
találhatták a Gödi Körkép aktuális lapszámát, 
amelynek 5. oldalán Markó József, Göd polgár-
mestere értesítette a lakosságot a csatlakozás 
örömteli híréről. Júniusi képviselő-testületi ülé-
sén Göd Város Önkormányzata úgy határozott, 
biztosítja a szükséges pénzügyi feltételeket 
ahhoz, hogy a városi magazin lapszámait mos-
tantól kezdve minden hónapban eljuttathassuk 
önökhöz is. 
Reméljük, megkedvelik folyóiratunkat, és írása-
inkkal hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az eddigiek-
nél is jobban megismerjék a város életét, amely-
nek hamarosan hivatalosan is polgárai lesznek. 
Véleményüket, a közösséget érintő problémafel-
vetéseiket szívesen fogadjuk az impresszumban 
közölt elérhetőségeinken, és tisztelettel üdvö-
zöljük önöket olvasóink körében!

A szerkesztőség nevében
Koditek Bernadett 

főszerkesztő

A jelentősebb összegű 
adótartozások közzététele 
Tájékoztatjuk önöket, hogy az adózás rendjé-
ről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B §-ában 
leírtak alapján a www.god.hu honlapon, a „Hí-
rek” menüpontban, az „Adótartozások közzé-
tétele” címszó alatt megtekintető azon adó-
zók neve, címe és adótartozásának összege, 
akiknek 2012. június 26-án a legalább 10 napja 
fennálló helyi adó és gépjárműadó tartozása 
meghaladta az 500 000 (ötszázezer) forintot. 

 Dr. Szinay József
 címzetes főjegyző 
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nyomdai előállításának és neveleki postai terjesztésének költségei 
az év hátralévő részében 560 700 forintot tesznek ki. A testület meg-
szavazta ezt az összeget. 
A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság kerete terhére 120 000 
forintos támogatást kap a Bozóky Alapítvány, amelyet kiadványuk 
megjelentetéséhez használnak fel.

Rendkívüli ülés – 2012. június 19.
Június 19-én rendkívüli, terepszemlével egybekötött, kihelyezett 
ülést tartott Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a GSE pályáján. Első napirendi pontként a TAO-ból (társasági adóból) 
jóváírható módon felajánlható összegekből megvalósuló nagysza-
bású beruházások egyikéhez kért támogatást a Gödi Sport Egyesü-
let a szükséges önrész biztosítására. A jelenlegi gondnoki lakás és öl-
tözőépület tetőterének megépítése valamivel több mint 12,5 millió 
forintba kerül. A 30 százaléknyi önrészt közösen állja a város (közel 3 
millió forint értékben) és a GSE (800 ezer Ft közeli összegben). A be-
ruházás teljes költségéhez szükséges további, közel 9 millió forintot 
pedig a GSE által a TAO-ból összegyűjtött pénzekből tudják bizto-
sítani. A TAO-törvény előírásainak értelmében ugyanis a beruházá-
soknak 70 százaléka fedezhető a támogatásból. 
A rendkívüli ülés második napirendi pontjában két apró módosítás-
sal – az előterjesztettek szerint – a Képviselő-testület a nemzetisé-
gek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 80. § (2) bekezdésének 
végrehajtására Együttműködési Megállapodást kötött a Gödi Szerb 
Kisebbségi Önkormányzattal.

Helyesbítés
Előző számunkban pontatlanul jelent meg a következő állítás:
„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.”
Tényszerűen: „Az alapító okirat módosítása után a Fácán Óvoda-
egység a jövőben nem fog bizonyos típusú, sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátására vállalkozni, mert – mint kiderült – nem tudják 
megoldani például az autista gyermekek integrált nevelését és meg-
felelő fejlesztését.”
A téves közlésért szíves elnézésüket kérjük.

Tájékoztató Göd város aktuális pénzügyi helyzetéről 
2012. június 27.

(Az összegek ezer forintban értendők.)

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal pénzkészlete 
(számlákon lévő összegek + pénztár): 90 260

A TESZ és az intézmények pénzkészlete 
(számlákon lévő összegek + pénztár): 68 432

Lekötött betétek összesen: 450 000

Az ÖK pénzkészlete összesen (számlákon lévő összegek 
+ pénztárban lévő összegek  + lekötött összegek): 608 692

Folyószámlahitel összege: 0

Befolyt adóbevételek összege: 645 619

2012. 06. 29. nem volt ilyen 

Lejárt tartozás: 0

A fenti táblázat a 2012. június 26-ai állapotokat mutatja.
dr. Pintér György

alpolgármester

Régi-új vezetők két gödi 
intézmény élén

K
ét gödi intézményben is lejárt az intéz-
ményvezetők megbízatása. A Kincsem 
Óvoda vezetésére egy, a Pedagógiai 

Szakszolgálat igazgatására két pályázat érke-
zett a meghirdetést követően.

Kincsem Óvoda
A felsőgödi önkor-
mányzati óvoda ve-
zetője a huszonöt 
esztendei pedagó-
giai tapasztalattal 
rendelkező Szabó 
Zsófi a marad, aki 
az elmúlt öt évben 
is ellátta az ország 
legnagyobb, négy-
száz gyermek ellá-
tásáról gondosko-

dó és egy telephelyen működőő óvodájának 
vezetését. Szabó Zsófi a pályázatát, szakmai 
programját és személyét a Nevelőtestület és 
a Szülői Munkaközösség, valamint a pályázat 
kiírója szakmailag és tartalmilag is elfogadta. 
Kinevezése 2012. augusztus 2-ától öt eszten-
dőre szól.

Városi 
Pedagógiai 
Szakszolgálat
A Városi Pedagógiai 
Szakszolgálat is régi-új 
vezetőt kap. 2017. jú-
lius 31-éig, Kövendiné 
Tímár Erzsébet ka-
pott megbízatást 
a korábban is általa 
vezetett intézmény 
igazgatására. A ki-
nevezéssel harma-

dik vezetői ciklusát kezdi meg a Kövendiné, 
akinek gödi pályája 1997-ben logopédusként 
indult a Németh László Általános Iskolában. 
A szakszolgálatnál megalakulása óta dolgo-
zik, 2002 óta vezeti a korábban Logopédiai 
Szakszolgálatnak nevezett intézményt. Az el-
múlt évtizedben óriási szakmai tapasztalatra 
tett szert, és folyamatosan részt vett szakmai 
képzéseken. Ezek a tények is megkönnyít-
hették a mellette szóló döntés meghozata-
lát. Az intézményvezetői álláshelyre érkezett 
másik pályázat benyújtója nem rendelkezett 
intézményvezetői szakképesítéssel, ezért pá-
lyázatát a kiíró nem fogadta el.

V. Pálfai Kinga

Szabó Zsófi a

Kövendiné Tímár Erzsébet
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Gödön elhunytak
Vági Ferenc 91 éves
Mészáros Árpád Lajos 75 éves
Székely Szilvia 42 éves
Helembai Mihály 53 éves
Debre László János 68 éves

Köszönetet mondok azoknak a rokonoknak, bará-
toknak és imerősöknek, akik férjem, Makrai István 
temetésén megjelentek, és tőle utolsó búcsút vet-
tek. Szeretném kifejezni köszönetemet háziorvo-
sunknak, Leppné Gazdag Anikónak és assziszten-
sének, Évikének is.

Makrai Istvánné

Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, becsülték és 
szerették, hogy dr. Méhes Balázs PhD egyetemi do-
cens életének 63. évében 2012. június 4-én súlyos 
betegségben elhunyt.

A gyászoló család

2012. június hónapban
Gödön házasságot kötöttek
Lády László és Seprenyi Erika
Szalai István és Tóth Gabriella
Dr. Ármós Sándor és Budai Katalin
Tóth Norbert és Tímár Enikő
Cseszneki Ádám és Jeney Krisztina Eszter
Stefl er András Kristóf és Hess Nóra
Vámosi Péter László és Jarvi Reea Inkeri
Kozma Mihály és Konta Eszter
Dr. Thodory Zsolt Gábor és Hamál Veronika Mária
Szakács János és Simon Annamária

Jelenits István atya 
kitüntetése
Május 30-án ismét magas rangú 
állami kitüntetésben részesült 
Jelenits István piarista szerzetes, 
Göd város díszpolgára, aki nem 
csupán a Piarista Szakképző Isko-
la megalapításával, de sok egyéb 
szállal is kötődik városunkhoz, és 
minden vasárnap nálunk misézik. 
A Széchenyi-, Eötvös József-, 
Trefort Ágoston-, Pázmány-, Pri-
ma-, Fraknói Vilmos- és Stepha-
nus-díjas szerzetes, tanár, teoló-
gus, irodalmár az ember, a haza 
és az Isten szolgálatába állított 

tudományos munkásságának elismeréseként Áder János köztársasá-
gi elnöktől, Orbán Viktor miniszterelnöktől és Kövér Lászlótól, az Or-
szággyűlés elnökétől vehette át a Corvin-láncot a magyar kultúra és 
tudomány további négy kiemelkedő képviselőjével, Bor Zsolt fi zikus-
sal, Kocsis Zoltán zongoraművésszel, Marton Éva operaénekessel és 
Vizi E. Szilveszter agykutatóval együtt. 
A páratlan életművet létrehozó, nagytudású és nagy szellemi kisu-
gárzással megáldott szerzetes a kitüntetés átvételével egyidejűleg 
tagja lett az ún. Corvin-lánc Testületnek, amely egyfajta „bölcsek 
tanácsaként” tevékenykedik, és véleményt nyilvánít a magyar tudo-
mányt, irodalmat, művészetet, oktatást és művelődést érintő, állami 
döntéseket igénylő kérdésekben. 
A Horthy Miklós alapította Corvin-lánc kitüntetést elsőként 1931 feb-
ruárjában adták át, és a két világháború közötti időben a legnagyobb 
állami kitüntetésnek számított. A díjat 2001-ben az első Orbán-kor-
mány élesztette újra.

Koditek Bermadett

Dr. Faragó László és felesége a fogadalomtétel 
napján a Szent István-plébániatemplomban

Gyémántlakodalom
Győzött a szeretet – állt dr. Faragó László és fele-
sége, Erzsike 60 éves házassági évfordulója alkal-
mából az alsógödi római katolikus templomban 
június 9-én megtartott, szentmisébe foglalt foga-
dalommegújításra invitáló meghívókon.
1952. június 7-én mondta ki egymásnak a pár 
a holtomiglan-holtodiglant, s a hat évtized sze-
gélykövei gyermekeik, felnőtt unokáik és apró 
dédunokáik sora. Élték szeretetben a családok ag-
gódással, bánattal és kegyelmekkel, örömökkel 
teli életét. Laci bácsi azonban a családja mellett 
a nagyobb közösségért is rengeteget tett, nem 
csupán fül-orr-gégész főorvosként, hanem itt Gö-
dön iskola- és templomépítőként. Érdemei elisme-
réseképpen 2011-ben a Szent Sír Lovagrend lovag-
jává választották.

Öt éve alakult meg
a Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubja
A megalakulása óta Urbán Istvánné vezetésével működő klub 
jelenleg ötvenhat tagot számlál, és tartalmas időtöltést kínál 
az idősebb generáció számára. 

– Májusban, a Tavaszköszöntő Bálunkon ünnepeltük fennállásunk 
5. évfordulóját. A klub aktív tagjainak, az Önkormányzat és a József 
Attila Művelődési Ház támogatásának és nem utolsósorban a fér-
jem helytállásának köszönhetően évente három-négy alkalom-
mal közös kirándulást és három nagyobb bált szervezünk. Emel-
lett ősztől tavaszig havi rendszerességgel klubdélutánokra jövünk 
össze, és részt veszünk a városi bográcsfőző versenyen, a Szüreti 
Fesztiválon is. A klubtagok és a meghívott vendégeink számára 
kellemes programokat, hangulatos együttléteket biztosítunk, ami 
nagy büszkeséggel tölt el valamennyiünket. Június 11-én vezető-
ségválasztást tartottunk. Jómagam, sajnos, egészségügyi állapo-
tom miatt nem tudtam tovább vállalni a klub vezetését. Ám bíztam 
abban, hogy lesz, aki továbbviszi ezt a sok feladattal, de rengeteg 
örömmel is járó munkát – tudtuk meg Urbán Istvánnétól.

A júniusi vezetőségválasztáson Lukács Józsefné kapta a megtiszte-
lő feladatot a klub vezetésére. Megbízatása öt esztendőre szól.

V. Pálfai Kinga

„Benne ma reggel történik 
az evangélium.” (Vasadi Péter)
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Díjat alapított a Pedagógiai 
Szakszolgálat

A Gödi Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szol-
gálata díjat alapított a céljait és munkáját az adott 
évben legaktívabban támogató magánszemélyek, 

cégek és civilszervezetek tevékenységének elismerésé-
re. A Gödi Ifj úságért Díjat első alkalommal a gyermek-
napi mulatság keretében a Piramis Építőház Kft. kép-
viselője vehette át. A cég hosszú évek óta támogatja 
a Szolgálat rendezvényeit, illetve rászoruló, nehéz sorsú 
családokat segített azzal, hogy építőanyagokat biztosí-
tott számukra. 

A díjat Mikó Istvánné, az Alapszolgáltatási Központ ve-
zetője adta át a Piramis Építőház Kft. képviselőjének. 
A rendezvényen jelen volt Lenkei György önkormányza-
ti képviselő, a Szociális Bizottság elnöke is, aki köszöntő-
jében hangsúlyozta a támogató civil kezdeményezések 
fontosságát.

Május 25-én délután a Szakszolgálat Ady Endre utcai 
épületében gyűltek össze a gyerekek, akik csapatokat 
alkotva fi zikai és szellemi akadályokból álló, izgalmas 
versenyen vehettek részt. A szórakoztató, ugyanakkor 
nagy odafi gyelést igénylő feladatok között volt egy köz-
lekedési totó is, amelynek kitöltésében a helyi rendőrőrs 
munkatársa segédkezett. Az ügyességi pályát, a kirakóst, 
a kvízjátékot és a táncos feladatokat egyaránt lelkesedés-
sel fogadták a gyerekek. A támogatók jóvoltából végül 
nemcsak a legügyesebben teljesítők, hanem a többiek is 
kaptak ajándékokat, könyveket és édességeket. 

A rendezvény sikeres lebonyolításában nagy segítséget 
nyújtott a gödi rendőrőrs munkatársa, továbbá Adi János 
vállalkozó, a NOR-MA Kft., a Tessloff -Babilon Kiadó, illetve 
Bányavári Kata és Makai Viktor.

A parlagfüvet – ahol lehet – legjobb gyökerestül eltávolítani 
a földből, mert nyírás, kaszálás után hamar újranő

Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke szerint a rászoruló 
családok helyzetének enyhítéséért sokat tehetnek a cégek és 
a civilek is. (Tőle jobbra a díjnyertes Piramis Építőház Kft. képviselője)

120 új komposztáló 
háztartás Gödön
Az Önkormányzat által meghirdetett komposztálásra fel-
hívó akció sikeresnek mondható, hiszen június hónapban 
százhúsz háztartás igényelte meg a kedvezményes árú 
komposztkereteket a TESZ-től.
Jó hír, hogy még további 80 darab 1 köbméteres befo-
gadóképességű, kezelt égerfakeret vár nagyon kedvező, 
2500 forintos, támogatott áron gazdára. Érdeklődni a Te-
lepülésellátó Szervezet elérhetőségein lehet (2132 Göd, 
Duna út 5., tel.: 06-27 530-600).

Lejárt a parlagfű-mentesítés 
határideje
Június 30-ig kellett minden ingatlantulajdonosnak el-
végeznie a parlagfű-mentesítést. Az állapotot fenn is kell 
tartani úgy, hogy a virágzást megakadályozzák a kérdéses 
területeken. Külterületen a Földhivatal, belterületen a Köz-
terület-felügyelet végez ellenőrzéseket.
Mint az a nevéből is következik, a parlagfű a parlagon ha-
gyott, azaz műveletlen területeken üti fel a fejét. Gyako-
ri kaszálás után már akár 5 cm-es száron is virágot hoz. 
A legjobb védekezés ellene a gyomirtás és a terület ha-
szon- vagy kultúrnövényekkel való beültetése.

Új helyi rendelet a közösségellenes 
magatartásformák meghatározására
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi törvény lehető-
séget biztosít arra, hogy az Önkormányzat tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásformákat rendeletbe foglaljon 
és törvényi keretek között szankcionáljon. Az alkalmazha-
tó jogkövetkezmény lehet fi gyelmeztetés, 100 000 Ft-ig 
terjedő pénzbírság vagy elkobzás. A rendelet a közterület 
rendjével, a helyi köztisztasággal, a környezetvédelemmel 
és az állattartással kapcsolatos számos olyan magatartás-
formát nevez meg, amely a közösségi együttélés szabá-
lyaival ellentétesnek tekinthető. Ilyen magatartást tanúsít 
például az, aki nem gondoskodik az ingatlana előtti köz-
terület gyomirtásáról és síkosságmentesítéséről, aki enge-
dély nélkül közterületet foglal el, aki zajjal járó kerti vagy 
építési, szerelési munkát a rendeletben foglalt időszakon 
kívül végez stb. A rendelet teljes szövege megtekinthető 
a www.god.hu honlapon.
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Lets’ Colour 
aluljárófestés – túl az előkészítésen
A gödi civilek júniusban megmutatták, hogy mit értenek az „összefogás” 
kifejezésen. A maroknyi, lelkes szervező csapat vagy tíz napon át önkén-

tes munkacsapatot biztosított a több mint 1000 
négyzetméternyi felület előkészítésére: 

azaz a festékmaradékok letakarítá-
sára, a csatornák kitisztítására, 

a vakolat kijavítására. Az első 
napok kézi erejű, mérhe-

tetlen energiát követe-
lő erőfeszítései után 

gépeket kölcsönzött 
a Fétis Kft., a MÁV 

homokfúvót és 
szakembereket 
küldött, a Piarista 
Szakiskola napi 
szinten biztosí-
tott ügyes ke-
zeket, a TESZ 

m u n k a t á r s a i 
végezték a vako-

lást, a javításokat. 
Az alsógödi gazda-

bolt eszközökkel, 
a vendéglátósok meleg 

ebéddel támogatták a bő 
egyheti munkák elvégzését. 

Rengeteget segített a gödi ön-
kormányzat részéről szervezőként 

Jakab Júlia, Kovacsik Tamás képviselő, 
a VKB bizottság elnöke anyagi források és 

két keze munkája biztosításával.

A festés kitűzött időpontja augusztus 4. Ehhez és a megelőző héten 
a mélyalapozási munkálatokhoz várják a segítő kezeket a szervezők: 
aluljarofestesgod@gmail.com. A Holland-Magyar Kereskedelmi Kamara, 
a Let’s Colour Településszépítő Egyesület, a MÁV, a Gödi Önkormányzat 
és a civil szervezők júliusban tárgyalják meg a létrehozott érték meg-
őrzésének lehetséges módjait.

V. Pálfai Kinga

Köszönet a civileknek: Gallé Gábor, Baán István, Baán Istvánné, Bogár 
Balázs, Hlavács Judit, Ajler Attila, Érdi-Krausz Gábor, Szabó Tünde, 
Németh György, Fisterné Kliment Zsuzsanna, Barakonyi Péter, Érdi-
Krausz Tímea, Nagy Zsuzsa, Nagy Péter, Ruff  Antal, Nádasdi Gábor, 
Strausz Nándor, Nádasdi-Urbán Erika, Eckert Imre, Árvai Krisztián, Érdi-
Krausz Péter, akik a falak lekaparásában, a csatornák kitisztításában 
kétkezi munkájukkal vettek részt.
Ebéddel támogatták az önkénteseket: Belga Sörház, Duna csárda, 
Széchenyi csárda, Hubertus étterem, Don Papa pizzéria.
Süteményt, üdítőt hoztak: Bús Marcsi, Németh Györgyi, Karnevál Ildikó, 
Aphrodite Hotel, Bogdányi Kriszta, Szabóné Csabai Zsuzsa, Hohl Zsuzsa, 
Bambusz Szépségszalon, Hlavács Judit, Érdi-Krausz Zsuzsa, Harangozó 
Tímea, Marshall Ágnes, Állomás Zöldséges, Nagyzöldséges, Józsi 
cukrászda, Olivérbolt, Vízvári Ágnes, Vaskó Ágnes, Márta Kata, Edina 
Babai Reich, Vernyik Erzsébet.

Ballagás…
Mi mindent rejt ez az egyetlen szó… Lezárul egy 
meghatározó fejezet az ember, az emberke életé-
ben, s a nyári vakáció után új környezetben, más 
intézményben, esetleg az első munkahelyen kell 
beilleszkedni, felvenni a ritmust s helytállni. Egy-
re nagyobb szeletet mutat magából a világ, mely 
minden új, izgalmas kihívásával vonz és ijeszt is 
egyszerre.
Elballagtak a gödi óvodások, a szeptemberben 
kezdődő új tanév tíz első osztályát kitevő létszám-
ban. A versek, dalok, gyermekjátékok tucatjait, 
a kézműveskedés, a torna alapjait játszi könnyed-
séggel elsajátító, kielégíthetetlen kíváncsisággal 
megáldott hat-hét évesek bár a mesékben még 
hisznek, azt azonban alig-alig fogadják el, hogy 
ők is pici, megszeppent háromévesként kerültek 
az óvoda falai közé.
A három általános iskolától 2012-ben összesen 
százhetvennyolcan vettek búcsút. A gödi ballagók 
közül ők zárják a leghosszabb, legtermékenyebb 
időszakot, általános ismereteik mellett ki-ki nyelv-
vizsgával, kiemelkedő művészeti vagy sportered-
mények birtokában keresett és talált rá a követke-
ző lépéseit egyengető a középiskolára. S ők lépik 
a legnagyobbat is: hiszen kevés kivétellel vala-
mennyien más városban folytatják tanulmányikat.
A Piarista Szakiskolában egy korábbi szakképzési 
átalakítás következtében idén két évfolyam tizen-
egy osztályában voltak búcsúzó diákok, s így tu-
lajdonképpen a tanulók létszáma az év végével 
megfeleződik az intézményben. A hosszú út, me-
lyet tizenöt esztendős koruk óta bejártak, most 
hozza meg gyümölcseit: remélhetőleg a szakmák, 
melyeket elsajátítottak, tisztes megélhetést bizto-
sítanak számukra.
Ami pedig más és más formában, de mindegyik 
intézménynek mégis sajátja: a vallott, átadott és 
megélt értékek, eszmék és készségek, melyeket 
minden növendékben elültettek, melyektől nem 
csupán valamilyen érdemjegyű diákok, valamilyen 
szintű sportolók, zenészek vagy kézművesek let-
tek, hanem olyan emberek, emberkék, akiket pe-
dagógusok a szülőkkel karöltve útjukra indítottak. 
Jó szívvel ballaghatnak.

V. Pálfai Kinga

A Búzaszem Iskolában évzáró szentmisén búcsúztak 
a gyerekek a tanévtől és a nyolcadikosoktól
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Trianon Emléknap
VÁROSI ÜNNEPSÉG  AZ ORSZÁGZÁSZLÓNÁL

V
árosi ünnep a Nemzeti Összetartozás Napján Harmadik esztendeje jú-
nius 4-e nemzeti emléknap Magyarországon, az 1920-as trianoni béke-
szerződés aláírásának évfordulójára emlékező Nemzeti Összetartozás 

Napja. Az ünnepet 2010. május 31-én iktatta törvénybe az Országgyűlés, ki-
nyilvánítva: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja 
és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok 
feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közössé-
gi önazonosságának meghatározó eleme”.
Gödön, a Lenkey utcában újraállított Országzászló alatt Markó József pol-
gármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd Nyikes Róbert, a Németh 
László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény rézfúvós ta-
nárának növendékei adtak műsort. Gróf Apponyi Albertnek 1921-ben, a tria-
noni békekonferencián elhangzott beszédéből idéztek magyarul és angolul 
a Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola diákjai, s megemlé-
kezésüket Wass Albert Hontalanság hitvallása című versével zárták. A Felső-
gödi Munkásdalkör dalcsokra után dr. Pintér György alpolgármester osztot-
ta meg gondolatait az egybegyűltekkel.
Göd Város Önkormányzata, a Képviselő-testületet alkotó és egyéb pártok, 
a civilszervezetek és az intézmények képviselői Bese Botond kecskeduda-
játékának dallamaira helyezték el koszorúikat az emlékmű tövében.
A megemlékezés végén megkondultak a harangok a református és a katoli-
kus templomok tornyaiban.

Megemlékezés a Hősök 
Napján 

A Jácint utcai temetőben, a felsőgödi Kispál 
Károly frontharcos által 1934-ben építtetett 
emlékműnél gyűltek össze a haza hőseire 

emlékezők június 3-án. A Hősök Napja, amelyet 
először 1917-ben, majd 2011-ben iktattak újra tör-
vénybe, minden év májusának utolsó vasárnapja. 
Az idén ez a nap Pünkösddel esett egybe, így a he-
lyi megemlékezést egy héttel elhalasztották.
A Magyar Nemzeti Front gödi szervezete által 
rendezett ünnepségen a jelenlévők tisztelegtek 
a 907-es pozsonyi csata, az 1241–42-es tatárjárás, 
az 1526-os mohácsi vész, az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc, az I. és a II. világháború hősi 
halottai, a kommunizmus áldozatai és 1956 már-
tírjai előtt. Megemlékeztek mindazokról, akik tör-
ténelmünk vészterhes óráiban, csatáiban és hábo-
rúiban hősiesen helytálltak a haza védelmében. 
– Fontos, hogy ismerjük a múltunkat és meséljünk 
róla gyerekeinknek, unokáinknak. Kérem önöket, 
hogy jöjjenek ki velük együtt a temetőbe, és ol-
vassák el az emlékmű márványtábláira vésett, hősi 
halált halt felsőgödi katonáink nevét. A múlt isme-
rete nélkül nincsen jövő. „A múlt erős gyökér, je-
len és jövő belőle él!” – idézte beszédében Bábel 
Balázs érsek szavait Farkas Éva, a Magyar Nemzeti 
Front gödi szervezetének elnöke.
A koszorúzással egybekötött megemlékezésen 
közreműködött Marton Zsolt római katolikus plé-
bános, Sipos-Vizaknai Gergely református lelki-
pásztor és Bese Botond népzenész.

Dr. Szinay József címzetes főjegyző, Markó József polgármester és dr. Pintér 
György alpolgármester a Nemzeti Összetartozás Napján

A megemlékezésen beszédet mondott Marton Zsolt 
plébános esperes is

Részlet Gróf Apponyi Albert védőbeszédéből:
„Nem titkolhatjuk el, mindenekelőtt, megütközésünket a békefeltételek 
mérhetetlen szigorúsága felett. E megütközés könnyen megmagyarázha-
tó. A többi háborút viselt nemzettel, Németországgal, Ausztriával és Bul-
gáriával kötött béke feltételei mindenesetre szintén szigorúak. De közülük 
egyik sem tartalmazott a nemzet életére lényeges oly területi változtatáso-
kat, mint azok, amelyeket velünk elfogadtatni akarnak. Arról van szó, hogy 
Magyarország elveszítse területének kétharmad és népességének majdnem 
kétharmad részét, és hogy a megmaradt Magyarországtól a gazdasági fej-
lődés majdnem összes feltételei megvonassanak. Mert az ország e szeren-
csétlen középső része, elszakítva határaitól, meg lenne fosztva szén-, érc- és 
sóbányáinak legnagyobb részétől, épületfájától, olajától, földgázforrásai-
tól, munkaerejének jó részétől, alpesi legelőitől, amelyek marhaállományát 
táplálták; ez a szerencsétlen középső rész, mint mondottam, meg lenne 
fosztva a gazdasági fejlődés minden forrásától és eszközétől, ugyanakkor, 
amikor azt kívánják tőle, hogy többet termeljen.”

Godi_korkep_07.indb   6Godi_korkep_07.indb   6 2012.07.02.   19:16:232012.07.02.   19:16:23



10

– Az országban utazva ma már sok-
felé találkozni rovásírásos helység-
névtáblákkal, köszönhetően annak 
a mozgalomnak, amely a Székely 
Nemzeti Tanács kezdeményezésé-
re 2003-ban indult el Erdélyből. A cél 
az volt, hogy ez a nemzeti kincsnek 
számító, ősi írásmód, amely egyes 
vélemények szerint a világ első írása, 
minél szélesebb körben váljon újból 
ismertté. Az erdélyi városok, falvak 

után lassan magyarországi települé-
sek is bekapcsolódtak a mozgalomba. 
Göd az elsők között – az országban 
harmadikként – csatlakozott a kez-
deményezéshez. Amikor a Magyar 
Nemzeti Front képviseletében azzal 
kerestem meg az Önkormányzatot, 
hogy járuljanak hozzá a táblaállítás-
hoz, a Képviselő-testület úgy hatá-
rozott, hogy a város maga helyezi ki 
a táblákat és vállalja a költségeket is. 
Jó, hogy így alakult, mert a Nemzeti 
Frontnak csak egyetlen táblára volt 
anyagi forrása. Így viszont 2008-ban 
először a bócsai elágazáshoz, majd 
Göd dunakeszi, illetve sződligeti ha-
táraira is kikerülhettek a rovásírásos 
helységnévtáblák. Jedlicska János fel-
sőgödi fafaragóművész a székelyföldi 
faművesség hagyományaihoz méltó, 
gyönyörű táblákat készített. 

– A rovásírásról mint elterjedt írás-
módról már – a kézai vagy más felté-
telezések szerint talán éppen dunake-
szi születésű – Kézai Simon is említést 
tesz 13. századi krónikájában. 
– Székely-magyar rovásírásos tárgyi 
emlékek viszont már ennél korábbi idő-
ből is fennmaradtak. A székely-magyar 
rovásírás bölcsője a Kárpát-medence 

és központja Erdély volt. A Kárpát-me-
dence területén előkerült legrégebbi 
rovásírásos régészeti leletek legalább 
7 ezer évesek. A magyarok ősi írása 
a szó szoros értelmében nem is írás, 
hiszen őseink a rovásjeleket természe-
tesen nem papírra írták, hanem kőbe, 
fába, esetleg agyagba vésték, karcol-
ták, rótták. A betűvetésnek ezt a faj-
táját – a latin betűs írással ellentétben 
– a társadalom legszélesebb rétegei-
ben ismerték és használták. A rovás-
feliratok egy része különféle mester-
ségekhez tartozó munkaeszközökön 
maradt fenn, ami azt bizonyítja, hogy 
a rovásjelek írásához és olvasásához 
nemcsak a kiváltságos osztályok tag-
jai értettek, hanem az egyszerű embe-
rek is. II. Rákóczi Ferenc, a nagyságos 
fejedelem éppúgy előszeretettel mű-
velte a rovásírást, mint a pusztában 
élő pásztor, aki botjára véste az apjá-
tól, nagyapjától tanult jeleket.

– Olvastam valahol, hogy vannak, 
akik mindössze néhány óra alatt ké-
pesek megtanulni a rovásábécé je-
leit. Lehetséges ez? Ha jól tudom, Éva 
nemcsak kitűnő rovásíró, hanem ta-
nítja is ezt a „tudományt”. 
– Fogalmazzunk inkább úgy, hogy 
szívesen adom tovább az ismeretei-
met. A rovásírás csupa nagybetűből 
álló, jobbról balra haladó írás, amely-
ben minden egyes hangnak megvan 
a rovásjele, nincsenek kettős betűk. 
Tájanként kis eltérésekkel másképp 
róttak egy-egy jelet, eleink nem 
használtak hosszú magánhangzókat, 
ezért többféle rovásábécé is létezik. 
Én a Forrai Sándor-féle betűkészle-
tet mutatom meg a gyerekeknek, 
és a helységnévtáblákra is ennek 
megfelelően került fel a Göd felirat. 
A rovásírás egyébként valóban na-
gyon hamar megtanulható. A tanít-
ványaim általában egy-két hónap 
után már ügyesen írnak-olvasnak. 
Országos, sőt, Kárpát-medencei ver-
senyeken is dobogós helyezéseket 
szoktunk elérni. De persze egyálta-
lán nem a verseny a lényeg. Ennél 
sokkal fontosabb, hogy a gyerekek 
elsajátítják a székely-magyar rovás-
írást, megismerik őseink keze írását, 
amely nemzeti örökségünk része, és 
az utóbbi évtizedekben örvendetes 
újjászületését éli. 

Koditek Bernadett
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Rovásírásos 
helységnévtábláinkról
Bármelyik irányból érkezik az ember Gödre, a város határában szépen 
megmunkált fatáblát lát, amelyen a „Göd” felirat székely-magyar rovásje-
lekkel is szerepel. Vajon mikor és hogyan kerültek ide ezek a táblák? Erről 
beszélgettünk Farkas Évával, a Magyar Nemzeti Front gödi szervezetének 
elnökével. 

A város határaiban elhelyezett, szépen faragott táblákat hamarosan lecsiszolják és újralakkozzák
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Legyenek jól láthatóak 
a házszámok!

T
avasz óta folyamatos tájékoztatást nyújtunk olvasóinknak arról 
a városi projektről, amelynek célja, hogy nyár végére minden 
gödi ingatlanon jól olvasható legyen a számozás. Az alábbiak-

ban a Göd Városi Kommunikációs Nonprofi t Kft.-n keresztül meg-
rendelt házszámtáblák átvételéről olvashatnak.
Házszámtábláját vagy házszámát tetszőleges kivitelben természete-
sen bárki beszerezheti egyénileg is. Augusztus végéig azonban a hi-
ányok pótlásáról, a megrongálódott, megkopott táblák cseréjéről 
mindenkinek gondoskodnia kell.
A projekttel kapcsolatos valamennyi információ megtalálható a Gödi 
Körkép áprilisi, májusi és júniusi számaiban, valamint a város hivata-
los honlapján is (www.god.hu).

Személyes átvétel
Az elkészült házszámtáblákat 900 Ft/darab áron készpénzfi ze-
tés ellenében lehet átvenni az alábbi helyen és időpontokban.

Az átvétel helye:
A Göd Városi Kommunikációs Nonprofi t Kft. irodája, Felsőgöd, 
a volt BM-üdülő területe. 
Cím: 2132 Göd, Jósika utca 14. (A Duna útnak a felsőgödi Du-
na-part felé eső végén balra kell fordulni a Jósika utcán. A 14. 
szám az utca jobb oldalán az első kapu.)

Az átvétel időpontjai:
2012. július 19., csütörtök: 7 órától 14 óráig
2012. július 20., péntek: 14 órától 20 óráig
2012. július 23., hétfő: 8 órától 20 óráig

Házhoz szállítás
A házhoz szállítást igényelt megrendelőkhöz a házszámtáblát 
a Kommunikációs Kft. egyik munkatársa juttatja majd el, aki jo-

gosultságát a megrendelőlap eredeti példányának felmutatá-
sával igazolja. A házszámtábla árát (900 Ft/darab) az átvételkor 
készpénzben kell kifi zetni.

A táblák kiszállítása folyamatos lesz, de a megrendelők nagy 
száma miatt hosszabb időt vesz majd igénybe. A Kommuniká-
ciós Kft. munkatársa a hét minden napján (akár hétvégén is) 
keresheti a megrendelőket. Akiket nem talál otthon, azokkal 
a megadott elérhetőségen időpontot egyeztet. 

* 

 Akik megrendelésüket május 31-e után adták postára, a ház-
számtáblájukat egy későbbi időpontban vehetik majd át. Ők 
az átvételről érdeklődjenek az alábbi telefonszámon. 

Tájékoztatást, segítséget a projekttel kapcsolatos bármely té-
mában hétfői és szerdai napokon 8 és 9 óra között lehet kérni 
a következő telefonszámon: (06 21) 292-0022.

Fontos információk azoknak, akik házszámtáblát rendeltek

KÖZÉLET

Pályázati felhívás
A Gödi Körkép újságíró 
gyakornokot keres csapatába.

Az ideális jelölt:
•  az újságírói, szerkesztői munkát hivatásának 

tekinti
•  jelenleg felsőfokú tanulmányokat folytat, vagy 

rendelkezik egyetemi, illetve főiskolai diplomával 
•  kitűnő kommunikációs képesség jellemzi 
•  kiváló az íráskészsége és a helyesírása
•  precíz, megbízható, a határidőket tartani képes 
•  munkájának minőségére rendkívüal igényes 
•  értékorientált, előítéletektől mentes, nyitott sze-

mélyiség
•  választott szakterülete a közéleti és/vagy a kultu-

rális újságírás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent (de nem 
feltétel):
•  kommunikáció vagy média szakos tanulmányok, 

illetve végzettség
•  saját publikációk
•  lap- vagy könyvkiadónál szerzett munkata-

pasztalat
•  gödi vagy Göd környéki lakóhely, jó helyismeret

A pályázatként benyújtandó dokumentumok: 
szakmai önéletrajz, a felsőfokú végzettséget vagy 
tanulmányokat igazoló diploma- vagy indexmá-
solat, motivációs levél, egy-három, tetszőleges 
újságírói műfajú saját írás.
A gyakornoki megbízás egy évre szól, díjazással 
nem jár. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2012. augusztus 6.

Jelentkezés a korkep@god.hu e-mail címen.
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G
ödön is megszaporodtak a gazdák fele-
lőtlenségéből eredő, kutyákkal kap-
csolatos panaszok. Az egyik góc-

pont a kerékpárút vízügyi gátra eső 
szakasza, de bejelentések érkez-
tek játszóterek mellől is. A szaba-
don, póráz nélkül futtatott ebek 
a gyerekek, kerékpárosok közé 
szaladva riadalmat, balesetet 
okozhatnak, s a kialakult fel-
fordulásban az ijedt kutyák né-
melyike bizony oda is kap… És 
akkor még a legelképesztőbb 
esetről, a kutyája agresszív ma-
gatartásával tisztában lévő, azt 
a környékbeli gyerekek macskáira 
szándékosan vadászni küldő ebtar-
tókról nem is beszéltünk…

Mit mond a kormányrendelet?
A Kormány a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) rendeletében kimondja, 
hogy belterület közterületén ebet csak pórázon lehet vezetni, 
s csak olyan személy által, aki az eb irányítására, féken tartására 
képes. A tulajdonosnak biztosítania kell, hogy sem más állatot, 
sem embert a kutya harapásával ne veszélyeztethessen. A száj-
kosár használata alapvetően nem kötelező, hacsak külön jogsza-
bály elő nem írja, csak ha az egyed jellemzően agresszív maga-
tartása ismert.

Hol kezdődik a probléma?
– Sokan ötletszerűen, vagy jellemzően a gyerek nyüstölésére 
vesznek, fogadnak be kutyát. Nem járnak utána, hogy az adott 
fajtának mik a jellemzői: mozgás- és foglalkozásigénye, vér-
mérséklete, várhatóan hány évig él stb., és mindez hogyan 
passzol a család életviteléhez – mondta el megkeresésünkre 
Szőcs Mónika, a Bigyóka Kutyaiskola vezetője. – Az ebek szük-

ségletein és igényein a tartásuk körülményeitől kezdve az eteté-
süket, a mozgásukon át a foglalkoztatásukat értjük. Kutyát tartani 
életforma – tette hozzá Szőcs Mónika. A probléma ott folytató-
dik, hogy a neveletlen kutyákkal közterületen, másoknak gon-
dot okozva közlekednek. Nem kell támadásra gondolni, elég, ha 
valaki megijed, elesik, felborul a biciklijével. Csak visszahívható 
kutyát szabadna elengedni, és minden esetben megfogni, ha ta-
lálkozunk másokkal a séta során.

Kutyaiskola – tulajdonképpen gazdiképző
– Négy hónapos kortól legalább fél éves időtartamon át min-
den kutyával érdemes lenne a legalapvetőbb viselkedési, enge-
delmességi formák elsajátításáig kutyaiskolába járni. A tanulás 
azonban nem korfüggő: akár 6-7-8 éves ebekkel is érdemes bele-
vágni, vagy a szinten tartás miatt iskolázni. A parancsszavakra, 
mozdulatokra, jelekre a gazda felé kell reagálnia a kutyának, ami 
azt jelenti, hogy a képzéseken a gazda dolgozik vele. Ez bizony 
kitartást igényel, – sokan feladják három-négy alkalom után. 
A kutyáknak is idő kell, törődés, fi gyelem és szeretet a fejlődés-
hez – magyarázza Mónika.

Mit tegyünk, ha megtörténik a támadás
– A legjobb a támadást megelőzni, elkerülni. Aki 

tudja, hogy a kutyája emberre vagy más ku-
tyára nézve veszélyt jelenthet, annak na-

gyon körültekintően kell eljárnia az eb 
sétáltatásakor. Ha pedig azt tapasz-

taljuk, hogy kutyánk nem jön ki 
egy másikkal, akkor más helyszí-

nen, vagy az adott eb gazdájá-
val egyeztetve más időpontban 
sétáltassunk. Gyerekeknek, ha 
kóborló ebbel találkoznak, azt 
javaslom, menjenek át az út túl-
oldalára, vagy ha lehet, kerüljék 

ki az adott útszakaszt, várjanak 
meg egy felnőttet. Általában ok 

nélkül egyetlen kutya sem támad. 
Ha mégis felénk tart, tilos sikítozni, 

hadonászni, az állat szemébe nézni. 
Igyekezzünk higgadtak maradni, ha van 

táskánk vagy bármilyen tárgyunk, tartsuk 
magunk elé. Halk, nyugodt szavakkal kell elkül-

deni, elzavarni az állatot – magyarázta a kutyák képzé-
sével évtizedek óta foglalkozó szakember.

Felelős állattartás
Családi házas kertváros: jó a kutyának a kertben, szaladgálhat. 
Ám ahogy mi vágyunk a környezetünkben élőkkel a találkozásra, 
a sétákra, a színekre és az illatokra, a sportra, a változatos tájra, 
ugyanúgy vágyják ezt a négylábú társaink is.
– Igazából gyermekkorban kellene tanítani a felelős állattartás 
tudományát. Azt, hogy kinek, milyen háziállat tartása javasol-
ható, vállalható. Hogy miképpen viselkedjünk idegen kutyákkal, 
kell-e félnünk, szabad-e simogatnunk. Mi az alapítványunkkal 
felvállaljuk, hogy a gödi óvodákba, iskolákba, rendezvényekre 
díjmentesen elmegyünk, foglakozást, bemutatót tartunk, hogy 
elkerüljük a jövőbeni baleseteket, problémákat. Csak hívjanak 
bennünket – ajánlja végezetül a Bigyóka Kutyaiskola vezetője.

V. Pálfai Kinga

A kutyatartás nem hobbi, hanem életforma

Kutyadolgok – 
gazdafelelősségek
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Gödi nyár – gyerekekkel népesülnek be 
az utcák

V
árosunkban közel háromezer kiskorú él, akik a vakáció kisebb-na-
gyobb részét itthon töltik. Szülőkkel, illetve a nagyobbacskák 
felnőtt felügyelet nélkül veszik birtokba az utcákat, tereket, 

a Duna-partot, a strandot, a kerékpárutakat. A szülőknek is egyfajta 
felelőssége, hogy az alapvető szabályokra, melyek a közösségi léthez 
és a közlekedéshez fűződnek, megtanítsák önállósodó gyermekeiket.
Megnyugvás, ha a gyerkőc napközben a társaival mozog, de ez azt 
a veszélyt is magában hordozza, hogy együtt – bátrabbá válva – eset-
leg kevésbé fi gyelnek a biztonságukra. Járda helyett az út közepén 
gyalogolnak, nem a zebrát használják az utakon való átkeléskor, a ke-
rékpárral az alapvető KRESZ-szabályok (jobbkéz-szabály, elsőbbség-
adás, főutakon való haladás stb.) ismerete hiányában közlekednek. 
Előfordul, hogy elhagyatottabb helyen fürdőznek, hogy magukban 
legyenek a fi gyelő szemek elől. 
Akit megfelelő ismeretekkel ellátva, megbízható magatartással enged-
nek el hazulról a szüleik, azért kevesebbet kell aggódni is. A gyerekek-
nél, ha mobiltelefon nincs is, a szülők napközbeni elérhetősége mindig 
legyen kéznél, – egy segítőkész felnőtt gond esetén biztosan segít.
Magyarázzuk el azt is a gyerekeknek, hogy egy-egy napi kiruccanás-
ra miket vigyenek magukkal és hogyan őrizzék értékeiket. Beszéljük 
meg velük, hogy az egyes úti célok és az otthonunk között következe-
tesen mely útszakaszon közlekedjenek, azon hol találhatóak nagyobb 
csomópontok, jelzőlámpa, zebra, ami segítheti a biztonságos közle-
kedésüket. Rendszeresen ellenőrizzük a kerékpárok állapotát a várat-
lan helyzetek, balesetek elkerülése végett. Emlékeztessük a gyereke-
ket arra, hogy az általuk használt útvonalakon hol lakik ismerős, akitől 
alkalomadtán (például egy kerékpárdefektnél) segítséget kérhetnek. 
Osszuk meg velük a közterület-felügyelet, a helyi polgárőrség és a he-
lyi rendőrőrs telefonos elérhetőségét.
Felnőttként közlekedve pedig számoljunk velük! Számoljunk velük 
az utakon, az utak mentén, a köztereken. Rájuk vigyázunk akkor, ha 
egy bátorságot nyert gyerekcsapat csínytevéseit megelőzzük, meg-
hiúsítjuk, és rájuk vigyázunk akkor is, ha a szokottnál is lassabban haj-
tunk, felkészülve a lendületes tempójú, önfeledt srácokra.

V. Pálfai Kinga
( Köszönet az információkért Nagy Attila őrsparancsnoknak.)

Jó tanácsok autós nyaralást 
tervezőknek
Nyáron sokan indulnak belföldi vagy külho-
ni útra saját autóval. Hogy ne érjék az em-
bert meglepetések, tanácsos felkészülni 
az utazásra.

Mielőtt útra kelnénk
Indulás előtt érdemes egy autószerelővel átné-
zetni a kocsit. 
– Amennyiben hosszabb utazást tervezünk, ak-
kor mindenképpen érdemes állapotfelmérést 
végeztetni – mondja Repárszky Róbert, a Wel-
tauto szakértője. – A nem megfelelően karban-
tartott autók nagyobb eséllyel romlanak el, ami 
például külföldön, ahol a tulajdonosnak esetleg 
nincs megfelelő hely- és nyelvismerete, különö-
sen kellemetlen lehet. Feltétlenül ellenőriztetni 
kell a szélvédőmosó- és törlők, a fékek, a futó-
mű, valamint a gumiabroncsok állapotát. 
Figyeljünk arra is, hogy pótkerékkel és szerszá-
mosládával felszerelve induljunk útnak: egy vá-
ratlan defekt vagy „lerobbanás” esetén ezekre 
szükség lehet. Mindenképpen legyen nálunk 
elsősegélydoboz, láthatósági mellény, elakadás-
jelző háromszög és égőkészlet is.

Az utazás során
•  A hátsó ablak elé, a „kalaptartóra” ne tornyoz-

zunk fel úti holmikat, mert ezek zavarhatják 
a vezetőt a kilátásban, ráadásul egy hirtelen 
fékezésnél vagy ütközésnél előreeshetnek, és 
sérüléseket okozhatnak a hátul ülőknek. 

•  A biztonsági övet az utazás alatt végig tartsuk 
bekapcsolva. A biztonsági öv használata vala-
mennyi uniós tagállamban kötelező! 

•  Figyeljünk arra is, hogy az utasok ne tegyék 
fel a lábukat sem az ülésre, sem a műszerfalra, 
mert ez egy hirtelen fékezés vagy koccanás 
esetén komoly személyi sérülést okozhat. 

•  A kisgyermekek utazásához az uniós tagálla-
mokban is kötelező megfelelő gyermekülést 
biztosítani, a mobiltelefonok használta pedig 
vezetés közben minden országban tilos.

Ha baleset történne…
Az itthon megkötött felelősségbiztosítás 
az Európai Unió valamennyi tagállamában, il-
letve Izlandon, Norvégiában és Svájcban is ér-
vényes. A biztosítási okmányokat feltétlenül vi-
gyük magunkkal! 
A casco biztosítások külföldi töréskárokra vonat-
kozó passzusai biztosítónként változnak, ezért 
indulás előtt tekintsük át saját casco szerződé-
sünk szabályzatát. Ha pedig teljes nyugalommal 
szeretnénk útnak indulni, nem árt egy külföldön 
is felhasználható assistance biztosítást kötni, 
amely a nap 24 órájában garantálja a segítség-
nyújtást, amennyiben szükség lenne rá. 

A gyerekek és a fi atalok biztonságáért a felnőttek tartoznak felelősséggel 
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A nyár a szabadtéri programok, 
a strandolás, az utazások, a ki-
rándulások ideje, amikor szere-

tünk minél több időt a szabadban 
tölteni. A Gödön élők szerencsés 
helyzetben vannak, hiszen rengeteg 
házhoz tartozik kert, és a város irigy-
lésre méltóan gazdag a pihenésre, 
fürdésre, szabadtéri sportolásra alkal-
mas területekben is. Van termálvizes 
strandunk, gyönyörű dunai partsza-
kaszunk, Homokszigetünk, horgász-
tavunk, szabad strandunk, sétára 
hív a Feneketlen-tó környéke, a Sza-
káts-kert, a Kiserdő és még számtalan 
fás-ligetes, gyönyörű zöldterület… 
Aki Gödön él, az nemcsak a nyaralása 
idején élvezheti a természet és a víz-
partok közelségét, hanem bármikor, 
amikor csak kedve tartja. 
Ám éppen azért, mert életformánkkal 
szorosan együttjár a szabadban tar-
tózkodás, nem árt tudatosítani ma-
gunkban, mire érdemes odafi gyelnünk 
a nyári napsütésben, kánikulában. 

Védekezzünk az erős 
napsugárzás ellen!
Tudományosan igazolt tény, hogy 
a napsütés kedvező hatással van 
a kedélyállapotra, javítja a szervezet 
általános egészségi állapotát, fokoz-
za a vitalitást. A bőrt érő napfény ha-

tására termelődik például a szerve-
zetünkben a csontok egészségéhez 
és sok más élettani folyamathoz nél-
külözhetetlen D-vitamin 90 százalé-
ka. A napfény fontos szerepet játszik 
többféle betegség (például a szív- és 
érrendszeri megbetegedések, illet-
ve egyes ráktípusok) kockázatának 
csökkentésében is. Ám a napozást 
túlzásba vinni nem szabad. Az erő-
teljes sugárhatás ugyanis károsítja 
a bőrt, és nemcsak korai öregedé-
sét (ráncok, pigmentfoltok kialaku-
lását) okozhatja, hanem rendellenes 
bőrképletek képződését is. A bőrt 
érő UV-terhelések ugyanis az évek 
során összeadódnak, és idővel akár 
a bőrsejtek rosszindulatú burjánzá-
sát is eredményezhetik. Ezért napon 
tartózkodni csak mértékkel szabad. 
A napon biztonságosan eltölthető 
idő bőrtípustól függően egyénen-
ként változó, de általánosságban 
azt mondhatjuk, hogy egyszerre 
legfeljebb 15-25 perc. Fontos tudni, 
hogy minél világosabb a bőr, a haj és 
a szem színe, annál gyengébb a bőr 
saját védekezőképessége az UV-ha-
tással szemben. Bőrtípusnak meg-
felelő fényvédő készítményekre 
azonban nem csupán a világos bő-
rűeknek, hanem mindenkinek szük-
sége van. 

Hasznos tanácsok 
napimádóknak
A déli órákban, 11 és 15 óra között le-
hetőleg ne tartózkodjunk napon. 
A bőrt magas faktorszámú, vízálló 
fényvédőkrémmel óvjuk az UV-suga-
raktól. A fényvédők használatára nem-
csak a vízparti nyaralások idején van 
szükség, hanem mindig, amikor nap 
éri a bőrt (szabadtéri sport, kertészke-
dés, kirándulás, séta alkalmával is). 
A napozószerrel egy-másfél óránként 
kenjük újra a bőrt. 
Gondoljunk arra is, hogy a külön-
böző felületek – fényvisszaverő ké-
pességüknek megfelelően – tovább 
növelhetik a bőrt érő UV-terhelést 
(az aszfalt 3, a víz 5, a homok 17, a hó 
85 százalékban veri vissza a fényt).
A víz nem véd meg az UV-sugaraktól: 
fél méterrel a felszín alatt a káros su-
garaknak még mindig 60 százaléka 
éri el a bőrt, tehát napozószert úszás-
hoz is tanácsos használnunk.
A bőr UV-sugárzással szembeni véde-
kezőképessége gyermekkorban még 
fejletlen, ezért az 1 évesnél kisebb gye-
rekeket semmiképpen ne vigyük napra! 
3 éves kor alatt pedig még árnyékban is 
a legerősebb védettséget nyújtó fény-
védőkrémmel védjük a kicsik bőrét! 

Ha mégis leégnénk…
Ha minden elővigyázatosság ellenére 
mégis leégne a bőr, aloe verával vagy 
patikában kapható dexpantenol ha-
tóanyagú spray-vel kezeljük. Ilyenkor 
elengedhetetlen a bőséges folyadék-
bevitel is. 

Fontos a megelőzés
Akinek sok festékes anyajegye van, an-
nak nagyobb az esélye a rendellenes 
bőrképletek kialakulására. Ezért ha 30-
50 feletti a testünk felületén az anya-
jegyek száma, mindenképpen érde-
mes elmenni anyajegyszűrésre. A bőr 
rendszeres önvizsgálatához pedig se-
gítséget jelenthet az ún. „4 Sz-szabály” 
(szimmetria, szél, szín, szélesség). Ha 
a testen olyan bőrképletet fedezünk 
fel, amelynek alakja nem szimmet-
rikus, széle szabálytalan körvonalú, 
színe egyenetlen vagy a szélessége 
növekvő, akkor feltétlenül és mielőbb 
nézessük meg bőrgyógyásszal. (A bőr-
gyógyászati rendelések időpontját 
a 15. oldalon közöljük.)

Koditek Bernadett
V. Pálfai Kinga

Óvatosan a napozással!
MIT TEHETÜNK A BŐR EGÉSZSÉGÉNEK VÉDELMÉÉRT?

Napozni a kora délelőtti és a késő délutáni órákban tanácsos
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GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA 
TARTÁSA ÉS JÚLIUSI ÜGYELETI 
RENDJE
CSÁSZI GYÓGYSZERTÁR
Cím: 2132 Göd, Ady Endre utca 3/a
Telefon: (06 27) 531-355
h-p: 8–17
szo: 8–12
ügyeletes: 2012. 07. 23-tól

ÉLETFA PATIKA
Cím: 2131 Göd, Kincsem u. 2.
Telefon: (06 27) 337-002
h-p: 8–18 
szo: 8–12
ügyeletes: 2012. 07. 09-től

INCZEFFY PATIKA
Cím: 2131 Göd, Pesti út 86.
Telefon: (06 27) 336-150
h-p: 7.30–19.30
szo: 7.30–12
ügyeletes: 2012. 07. 30-tól

VIKTÓRIA GYÓGYSZERTÁR
Cím: 2132 Göd, Kisfaludy u. 7.
Telefon: (06 27) 531-440
h-p: 7–19
szo: –
ügyeletes: 2012. 07. 16-tól
A gyógyszertárak ügyeleti rendje: hétfőn-
ként reggel váltják egymást, és egy hétig 
ügyelnek.

ORVOSI ÜGYELET RENDJE, 
ELÉRHETŐSÉGE
Az ügyelet helye: 2131 Göd, Pesti út 81. 
(A gödi Polgármesteri Hivatal udvarában.)
Telefon: (06 27) 345-235
Az ügyelet rendelkezésre állási ideje a gödi 
lakosság részére személyes megjelenés ese-
tén (ambuláns ellátás):
Gödön: munkanapokon: 19-től 23 óráig,
hétvégén és ünnepnapon: 8-tól 16 óráig van 
lehetőség.
Dunakeszin:  munkanapokon: 18-tól 8 óráig,
munkaszüneti napon: 8-tól 8 óráig.
Telefon: (06 27) 341-902

Hétköznap 18-tól 8 óráig, munkaszüneti 
napokon 8-tól 8 óráig lehetséges az ügye-
leti autó lakásra hívása. Az ügyeletes orvos 
Dunakesziről indulva a sürgősségi szempontok 
fi gyelembevételével vonul ki a hívás helyére.

DUNAKESZI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET
Cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 75–81.
Telefon: (06 27) 341-600; (06 27) 341-600
Fax: (06 27) 341-241
e-mail: dunakesziszakrend@vnet.hu

HÁZIORVOSOK RENDELÉSI 
IDEJE, 2012. ÉVI 
NYÁRI SZABADSÁGOK, 
HELYETTESÍTÉSEK
DR. MÉSZÁROS KÁROLY háziorvos
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.
Telefon: (06 27) 532-180
H: 15–19 óráig
K: 11–15 óráig
Sz: 15–19 óráig
Cs: 7–11 óráig
P: 11–15 óráig

DR. PAPIRNYIK JÚLIA háziorvos
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.
Telefon: (06 27) 532-180
H: 7–11 óráig
K: 15–19 óráig
Sz: 11–15 óráig
Cs: 15–19 óráig
P: 7–11 óráig

DR. LANTOS ISTVÁN háziorvos
Cím: 2131 Göd, Cserfa u. 18.
Telefon: (06 27) 332-304
H: 11–15 óráig
K:  7–11 óráig
Sz:  7–11 óráig
Cs:  11–13 óráig, 13–15 óráig Újtelep
P: 15–19 óráig

Dr. Papirnyik Júlia 2012. 7. 16-tól 27-ig lesz 
szabadságon.
Dr. Mészáros Károly 2012. 7. 30-tól 8. 
17-ig lesz szabadságon, dr. Papirnyik és 
dr. Mészáros egymást helyettesítik, saját 
rendelési idejükben fogadva a pácienseket.
Dr. Lantos István 2012. 7. 30-tól 8. 24-ig lesz 
szabadságon.
Dr. Lepp-Gazdag Anikó 2012. 7. 23-tól 29-ig 
és 2012. 8. 27-től 9. 14-ig lesz szabadságon, 
dr. Lantos és dr. Lepp-Gazdag egymást 
helyettesítik a szabadságon lévő rendelési 
idejében és rendelőjében.

DR. KAMARÁS ATTILA háziorvos
Cím: 2132 Göd, Kisfaludy u. 7.
Telefon: (06 27) 330-492
H: 15–19 óráig
K:  11–15 óráig
Sz:  7–11 óráig
Cs:  11–15 óráig
P:  15–19 óráig

DR. GÁL PÉTER háziorvos
Cím: 2132 Göd, Kisfaludy u. 7.
Telefon: (06 27) 330-493 
H: 11–15 óráig
K:  7–11 óráig
Sz:  15–19 óráig
Cs:  15–19 óráig
P:  7–11 óráig

DR. LEPP-GAZDAG ANIKÓ háziorvos
Cím: 2132 Göd, Kisfaludy u. 7.
Telefon: (06 27) 330-502 
H:  7–11 óráig
K:  15–19 óráig
Sz:  11–15 óráig
Cs:  7–11 óráig
P:  11–15 óráig

Dr. Gál Péter 2012. 7. 2-től 8. 3-ig lesz szabad-
ságon, dr. Kamarás Attila 2012. 8. 6-tól 9. 7-ig 
tölti szabadságát. A doktor urak saját rende-
lési idejükben helyettesítik egymást.

DR. PRUZSINSZKY IBOLYA gyermekorvos
Cím: 2132 Göd, Kisfaludy u. 7.
Telefon: (06 27) 337-923
H:  11–14 óráig
K:  8–11 óráig
Sz:  15–18 óráig
Cs:  11–14 óráig
P:  8–11 óráig

DR. VECSERKA ZSOLT gyermekorvos
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: (06 27) 532-180
H:  8–11 óráig
K:  15–18 óráig
Sz:  8–11 óráig
Cs:  15–18 óráig
P:  11–14 óráig

DR. DOMÁN CSILLA gyermekorvos 
Cím: 2131 Göd, Kisfaludy u. 7. 
Telefon: (06 27) 331-767
H: 15–18 óráig
K: 11–14 óráig 
Sz: 11–14 óráig 
Cs:  8–11 óráig 
P:  15–18 óráig

Dr. Pruzsinszky Ibolya 2012. 7. 2-től 7. 16-ig, 
illetve 2012. 8.18-tól 8. 31-ig lesz szabadsá-
gon, helyettesíti dr. Domán Csilla, a saját 
rendelési idejében.

Dr. Vecserka Zsolt 2012. 6. 25-től 29-ig, 
illetve 2012. 7. 23-tól 8.17-ig lesz szabad-
ságon. A helyettesítési rendről a rendelő 
hirdetőfalán tájékozódhatnak.

Dr. Domán Csilla 2012. 7. 14-től 8. 5-ig lesz 
szabadságon, helyettesíti dr. Pruzsinszky 
Ibolya, a saját rendelési idejében.

DR. CSATLÓS GYÖRGYI fogorvos
Cím: 2132 Göd, Kisfaludy u. 7.
Telefon: (06 27) 330-506
H:  13–18.30 óráig
K:  7–12.30 óráig
Sz:  13–18.30 óráig
CS:  7–12.30 óráig
P:  iskolafogászat

DR. JUHÁSZ MÁRTA fogorvos
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: (06 27) 330-789
H:  7–13 óráig
K:  13–19 óráig
Sz:  7–13 óráig
Cs:  13–19 óráig
P:  változó
Iskolafogászat:
H:  7–13 óráig

DR. SÜKÖSD ZSUZSANNA fogorvos
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: (06 27) 330-789
H:  13–19 óráig
K:  7–13 óráig
Sz:  13–19 óráig
Cs:  8–13 óráig
P:  változó
Iskolafogászat:
K:  8–13 óráig

BŐRGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS

Dunakeszi, Göd és Fót lakosainak OEP-támo-
gatott területi bőrgyógyászati betegellátása 
és nemibeteg-gondozása Dunakeszin törté-
nik, előjegyzés alapján.
Időpont személyesen vagy a (27) 341-507-es 
telefonszámon kérhető rendelési időben. 

DR. GÓDOR EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZÉPÉSZETI 
KÖZPONT
Cím:  2120 Dunakeszi, Könyves Kálmán 

utca 19.
Tel/Fax: (27) 341-507
H: 7.30–12.30
K:  7.30–12.30
Sz: 12.30–17.30
Cs: 7.30–12.30
P:  7.30–12.30

ELLÁTÁSOK
-  Általános bőrgyógyászati vizsgálat 
-  Anyajegyszűrés
-  Pattanásos bőr kezelése
-  Szénanátha kezelése
-  Gyermekbőrgyógyászat (beutaló 14 éves 

korig szükséges)

MAGÁNRENDELÉS KERETEIN BELÜL IGÉNY-
BE VEHETŐ ELLÁTÁSOK
-  Anyajegyszűrés és anyajegyek plasztikai 

műtéti eltávolítása, szövettani vizsgálattal 
-  Allergológiai vizsgálatok:

Epicutan próbák (pl. fogászati anyagok, 
fodrászati vegyszerek, fém stb.)

-  Cryotherápiás ellátás – folyékony nitrogé-
nes kezelés

-  Vírusszemölcsök folyékony nitrogénes 
fagyasztása talpon és tenyéren.

-  Orvosi kozmetológia
-  Fénykezelés és fénydiagnosztika - Pikkely-

sömör UV-fénykezelése 
-  Lappangó fertőzések kivizsgálása és 

kezelése

INCZEFFY MAGÁNORVOSI RENDELŐ 
Telefon: (06 27) 336-150
DR. DRAGODÁN KATALIN bőrgyógyász, koz-
metológus, venerológus
péntekenként 15 és 17 óra között

DR. RULL CSABA bőrgyógyász
keddenként 17 és 19 óra között
péntekenként 15 és 17 óra között

sz

Hasznos egészségügyi 
információk a nyárra

15GÖDI KÖRKÉP – 2012. 7. SZÁM

Szerkesztőségünk igyekezett valamennyi elérhetőség és információ hitelességét ellenőrizni, azon-
ban a már folyamatban lévő szabadságok miatt nem sikerült minden érintettet elérnünk. A lapzár-
ta után bekövetkezett változásokért felelősséget nem tudunk vállalni. Megértésüket köszönjük.
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A gombócnak is lelke van… – 
éneklik, s jóllehet a Padlás című 
musicalben egy szilvásról szól 

a dal, maga az állítás a fagylaltgom-
bócok esetében ugyanúgy – ha nem 
még inkább – igaz. 5 dekagramm íz, 
illat és szín hűsítő élménye, tálban, 
pohárban, tölcsérben és kehelyben. 
Minden gombóc régi emlékeket idéz 
– nyarak, szerelemek, „dolce vita” – 
,de ugyanúgy mindegyikben ott la-
pul valami új, valami ígéret, valamit 
lehetőség. Felfedezhetünk divatos 
és innovatív irányokat, vagy hódol-
hatunk a nosztalgikus, klasszikus cso-
ki-citrom kombinációnak. A hűvösen 
könnyed gyümölcsös futamoktól a  
klasszicista Mozart-marcipán szóla-
mokig muzsikálhatunk, persze csak 
akkor, ha bírja a torkunk a „nótát”. 
A fagylalt tehát egy igazi élmény, és 
hasonlóan a szilvás gombóchoz: cá-
folhatatlan „válasz”. Cáfolhatatlan vá-
lasz arra a kérdésre, hogy miért is jó 
az édes kisbolygó forró nyarain töl-
csérrel a kézben sétálni. 

Pillanatfelvételek 
a „fagyalt” családi 
albumából 
A 16. századi Magyar-
országon török ván-
dor-édességárusok mér-
ték az ősgombócokat, 
akarom mondani a sör-
betet, ezt a gyümölcsle-
vekből készített jeges ital-
félét. A 17. században sóval 
kevert jégből fagyasztottak 
gyümölcskocsonyaszerű 
fagylaltféleséget, melynek 
elkészítését  Apor Zsuzsanna 
– az egyik legrégebbi kézzel 
írott szakácskönyv szerzője – 
így instruálja: „Tölts osztán nád-
mézet az áttört eper levéhez, hogy 
édes legyen, és süsd meg jégben (…) 
addig míg megfagy.”  Az 1800-as évek 
elején olasz cukrászmesterek „lemo-
nádés sátrakban” árulták a fagyost. 
Napjaink fagylaltjának „prototípusát” 
Fischer Péter cukrászmester árulta 
„Hébé kioszkjának” nevezett „fagy-

laldájában”, mely a mai Vörösmarty 
téren állt. 12-féle fagyit kínáltak, de 
a legnagyobb sikernek, a „bestseller-
nek” a gránátalmafagylalt bizonyult, 
melynek receptjét hétpecsétes ti-
tokként őrizte a tulajdonos. 1840-es 
évekre a fagylaltozás napi szenvedély 
lett, melynek a pesti polgár a város 
19 működő fagyizójának valamelyi-
kében hódolhatott. Olyan cukrászdi-
nasztiák, mint a Lukács, a Hauer vagy 
az Auguszt, ebben az időben teszik le 
a százados sikertörténetek alapjait. Mi 
sem bizonyítja jobban a fagylalt-je-
lenség életrevalóságát, mint az a tény, 
hogy a szabadságharc alatt nemzeti 
színű fagyit is nyalhatott a hazafi as ér-
zelmű publikum. 
A fagyos csemege, fagyos, fagyalt né-

ven futó desszert tehát jött, 
látott és győzött, hogy 

Báróczi Sándor 
nyelvújító áldott 
munkásságát kö-
vetően a hűtőpult 
fölé hajolva eny-

nyit mondhassunk: 
„Fagylaltot kér-
nék, 3 gom-
bócot, mond-
juk, legyen 
egy…”

Gombóc 
a mérlegen – 

egy nyalat Göd 
Ízeket, hangulatokat, új, ed-

dig nem észlelt benyomáso-
kat keresek, mikor nekiindu-

lok fagyikat tesztelő túrámnak 
a meleg vasárnap délutánban.  
Három fagylaltozó, háromszor 
három gombóc, három szub-

jektív impresszió… Az olvasást 
követő kóstolás és egyéni véle-

ményezés erősen ajánlott! 

Felsőgöd, Bozóky Gyula tér, 14:30
A fagyizó, ahová gyerekkorunkban 

is rendszeresen jártunk, szinte vál-
tozatlanul megőrizte arculatát, a ret-
ró jelző tehát egyáltalán nem túlzás 
ebben az esetben. A kínálat, a válasz-
ték korrekt, semmi extra, fellengzős, 
hacacárés megoldás, csak klasszikus, 
már bevált ízek sorjáznak a táblán. 
A narancsot érdekes, üde színfoltnak 
ítélem meg, mindenképpen meg-
kóstolom. A kiszolgálás gyors, ked-
ves és közvetlen, azonban mégsem 

„Ég, ég, fényes ég, 
óriási nyári kék.
Most egy felhő felszalad, 
csupa jég és csupa hab,
mintha látnál óriási 
tejszínfagylalt-tornyokat…”  
(Nemes Nagy Ágnes: Égi fagylalt)

A zavarbaejtően nagy kínálatból olykor nem könnyű választani

atfelvételek 
yalt” családi

mából 
századi Magyar-
on török ván-
ességárusok mér-
z ősgombócokat,

m mondani a sör-
ezt a gyümölcsle-
készített jeges ital-
17. században sóval

jégből fagyasztottak 
ölcskocsonyaszerű 
tféleséget, melynek 
tését  Apor Zsuzsanna 
gyik legrégebbi kézzel
zakácskönyv szerzője – 

ven futó dessz
látott és g

Bárócz
nyelv
munk
vetőe
fölé 

nynnnnnnnnnnnnnnnnnnn it m
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Go
a mé

egy nya
Ízeket, hangul

dig nem észlelt
kat keresek, mi

lok fagyikat teszt
a meleg vasárnap
Három fagylaltoz
három gombóc, 

jektív impresszió…
követő kóstolás és

ményezés erősen ajá

Felsőgöd, Bozóky Gyu
A fagyizó, ahová gyer

is rendszeresen jártun
tozatlanul megőrizte ar

Jéghideg gömbbe zárt 
csodák
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tolakodó – profi . 160 forintot fi zetek 
gombóconként. A fagyi állaga né-
miképp zavarba ejtő: rendben, hogy 
meleg van, de ha az első nyalásnál 
olvadtnak érzem, az nem szeren-
csés. Jómagam a fagyottabb, kemé-
nyebb textúrát jobban preferálom. 
Az ízekkel (narancs, vanília, csokolá-
dé) összességében elégedett vagyok 
– a „szakmai éveket” és a rutinos kéz 
munkáját érezni benne –, a hozzá-
adott pluszt, az extrát azonban fel-
tétlenül hiányolom. A hely hangulata 
régi időkbe vezet, mint egy vakáci-
ós nap a nagymamánál, pont olyan 
otthonos a templom melletti padon 
ülve fagylaltozni. Lassan folydogál 
a nyári délután, sőt, ahogy nézem, 
a fagyim is…

Göd, Kossuth tér, 15:30
A megújult Kossuth tér igazán impo-
záns, európai környezet. A közepén 
elegánsan posztoló fagyizó pedig 
kifejezetten csalogató. Vasárnap dél-
utáni teltház fogad, hosszú sor, fog-
lalt asztalok, viháncoló gyerekek. És 
minden kézben ott a tölcsér, benne 
a fagyi! Nézzük hát mi is a gyorstesz-
tet. Persze ahhoz először be kellene 
jutni… A kiszolgálás gyors, talán egy 
hajszálnyival gyorsabb is a kelleténél, 
persze a sodrás érthető, sok a vendég. 
Elhadarom, mit kérek, és pikk-pakk 
meg is kapom – gördülékeny. Itt 
is 160 forintot fi zetek egy gombó-
cért. A kínálattal elégedett vagyok, 
merész, innovatív ízek, kreatív, pró-
bálkozó kedvet sejtető megoldások. 
A rizs, mellé egy sört (!) is kérek, ezt 
nem hagyhatom ki a tölcséremből. 
Nem tévedés, itt fagyi formában is el-
érhető a kedvelt nedű, no nem a Kő-

bányai vagy a Borsodi, hanem egy 
német márka alkoholmentes verziója. 
Igazán kellemes, selymes, citromos 
íz… Ja, hogy ez tulajdonképpen sör 
lenne? Hm, úgy is jó! A gombócok ál-
laga rendkívül krémes, a rizs azonban 
egy fokkal talán édesebb a kelleténél. 
A félárnyékban ücsörögve egy valódi, 
folyékony halmazállapotú sör esélyeit 
latolgatom. Kénytelen vagyok elhes-
segetni a gondolatot, hiszen vár még 
a munka a fagylaltok körül…

Alsógöd, a Pesti út és a Béke utca 
sarka, 16:30
Megérkezem a harmadik állomás-
ra, elszántan újabb gombócok elfo-
gyasztására. A szép, újszerű épületbe 
lépve az enteriőr sem okoz csalódást, 
légkondicionált, elegáns, hangula-
tos. A pult mögött álló lány bőven 
hagy időt körbenézni, nem sürget, 
ráérősen kivárja, míg döntök – igaz, 
e percben csupán egymagam képe-
zem a sort.  A választás azonban nem 
könnyű, számos íz, sokféle opció kí-
nálkozik. Végül a „dupla csokis csoki” 
és egy gyümölcsíz mellett voksolok. 
A döntésemet a későbbiekben sem 
bánom meg, kellemes íz, tökéletes ál-
lag.  A vércukorszintem lassan az ege-
ket verdesi, de a tudományos kíván-
csiság nem hagy nyugodni, a kutatási 
programot végig kell vinni (enni), bár-
mi is az ára. Apropó, ár! Egy gombóc 
150 forint, a „csokicsoda” azonban 200 
forint adagonként. Az árnyas, szintén 
igényes kerthelyiségben foglalok he-
lyet, innen nézegetem az elhaladó 
autókat. A 2-es út forgalma még így 
vasárnap délután is okoz némi zajt, ez 
azért levon egy keveset a külső, kiülős 
rész értékéből.
Gombócokkal felvértezett egysze-
mélyes seregem győztes hadjárat 
után indul hazafelé. Megnyugtató 
a tudat, hogy a város – fagyifronton 
– a legforróbb nyárra is felkészült. 
A sok cukor miatt hiperkaktív elmém 
küldi a megoldást: egy sör sikeresen 
semlegesítheti a bevitt emberfeletti 
fagylaltmennyiséget. Sőt, talán újabb 
ízeket is érezhetek majd hamarosan... 
Hiszen a Bikini együttes jóvoltából 
tudjuk, hogy „nyalni csak úgy lehet, 
ha élvezzük az ízeket”.

Turtóczki S. Ede

Irodalom:
Horváth Beáta: Egy falat hideg nyalat. 
In: Liwet magazin 2009/6. szám

Régvolt nyarak emléke ébred – a fagyi ízében 
kicsit mindig ott van a fagyizó hangulata is...

Finom fagyik 
és sütemények 
szerencsére sok 
helyen kaphatók 
Gödön
A nyári séták, biciklizések során ér-
demes megkóstolni valamennyi 
cukrászda és fagyizó fi nomságait.

Duna fagyizó
Felsőgöd, Duna út 23. 
Telefon: (06 70) 285-0504
Nyitva tartás: 
hétfő: 11–19 óráig
kedd: zárva
szerdától vasárnapig: 10–19 óráig.

Csepregi Cukrászda 
Felsőgöd, Ady Endre út 10.
Nyitva tartás:
keddtől vasárnapig 10–18 óráig. 
Telefon: (06 20) 590-1118

Kánaán fagyizó
Felsőgödön, Vác felé a Pesti út 
mentén a zöldségesnél.

Duna csárda – fagylaltozó
Nyitva tartás:
hétköznap 12–21 óráig,
hétvégén 11–22 óráig.

Józsi cukrászda
2131 Göd, Kossuth tér
Nyitva tartás:
mindennap 10–19 óráig.

Olajfa fagyizó
2131 Göd, Pesti út 42/A
Telefon: (06 70) 366-3596
Nyitva tartás:
mindennap 11–20 óráig.

Margaréta fagyizó
Göd-Újtelep (Bócsa),
a főút mellett.
Nyitva tartás: 
mindennap 11–19 óráig.

Fagyizó
Göd, Bozóky Gyula tér 2.
Nyitva tartás:
mindennap 12–19 óráig.
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S
zorgoskodnak, zümmögnek, csípnek – sokan csak ennyit 
tudnak a méhekről. Pedig sok más értékük is van, a növények 
beporzásától kezdve a különleges anyagok termeléséig. Gö-

dön többen is űzik a méhészet szép mesterségét – mi Berty Lász-
lóval beszélgettünk, aki különleges, saját gyártású kaptárakban 
tartja 130 méhcsaládját.

– Mi van a mézben, mitől olyan értékes anyag?
– Az a különlegessége a méznek, hogy nagyon komplex dolog, 
igen sok enzimet tartalmaz, rengeteg vitamint és provitamint is. 
Ezek mellett legnagyobb százalékban kétféle természetes cuk-
rot, glükózt és fruktózt. Ennek a kettőnek az aránya határozza 
meg azt, hogy mennyire hajlamos a kristályosodásra. Minden 
méz kristályosodik, legkevésbé az akácméz. Egyféle méz létezik, 
ami egyáltalán nem kristályosodik, az pedig a hamisított. A kris-
tályos méz egyébként melegítéssel újra „folyósítható”, csak nem 
szabad 40 fok fölé melegíteni, mert rengeteg olyan szerves mo-
lekula van benne, ami hő hatására tönkremegy.
Élettani hatásai közül az antiszeptikus tulajdonságát és az im-
munrendszerre gyakorolt nagyon erős serkentő hatását tartom 
hangsúlyosnak. Egyébként éppen antiszeptikus tulajdonságánál 
fogva sebfertőtlenítésre is kiválóan alkalmazható. 

– A mézen kívül számos más hasznos dolgot is termelnek a méhek...
– A méhviasz az egyik. Ezt a méhek a potrohgyűrűjük közötti 
réseken keresztül viaszlemezek formájában bocsátják ki. Na-
gyon szervezett módon, fürtökbe állva melegítik fel és gyúrják 
úgy, hogy kialakuljon a lépstruktúra. A lárvák etetése fehérjedús 
garatváladékkal történik. Annak, amivel a méhanyát etetik, ki-
csit más az összetétele ezt nevezzük méhpempőnek. Rendkívül 
egészséges, de nehéz összegyűjteni.
Fontos anyag még a propolisz, amelyet a méhek arra használnak, 
hogy a kaptár réseit lezárják. Elsősorban az élősködők és a kór-
okozók ellen teszik ezt, éppen ezért ez erős fertőtlenítő hatású 

anyag. A propolisznak vannak vízben és alkoholban oldható ré-
szei is, ezért víz és alkohol keverékében szokták föloldani – prak-
tikusan pálinkában. Utána leszűrik, és egy olyan oldat keletkezik, 
ami sokak szerint nagyon sok mindenre jó, s igen egészséges.
Ne feledkezzünk meg a virágporról sem. Ez részben vitamin-, 
részben fehérjebomba. A méhek a lábukon gyűjtögetik, a láb-
szőrzetbe csomózzák bele. Ezt ügyes szerkezettel a kaptár alján 
le lehet pergetni a lábukról, így gyűjtjük össze. Ám fi gyelni kell 
arra, hogy azért a saját szükségletüket fedezni tudják, ugyanis ez 
a fehérjebázisuk.

– Miért kezdtél bele a méhészkedésbe?
– A méhek nem háziállatok. Ha kirajzanak, nagyszerűen meg-
élnek most is bármelyik faodúban, nélkülem. Az ő életük bioló-
giai folyamatait tudom némileg irányítani a saját hasznom meg 
a méhek érdekei, szempontjai szerint, de azt, hogy mi történik, 
s hogyan alakul a termelés folyamata, az jórészt a természeten 
múlik. Ez olyan szintű együttműködés a természettel, a terem-
téssel, ami lenyűgöző. Ebben rejlik a méhészkedés szépsége, 
meg a nehézsége is.

– Mitől függ az, hogy hol tartózkodnak a méhek?
– A fő telephely itt, Sződliget határában van, ott telel az egész 
állomány. Itt történik a méhek felkészítése a hordásra. Aztán el-
indulunk más méhlegelőkre. Vannak olyan növények, amelyek 
tömegben virágoznak, ezekhez érdemes vándorolni. 8-10 ilyen 
növényfaj van a Kárpát-medencében. Göd szerencsés helyze-
tű olyan szempontból, hogy 50 kilométeres körzeten belül sok 
minden elérhető. A korai akácért érdemes messzebb is elmen-
ni, az ország déli részére. Amikor az elvirágzóban van, följebb 
jövünk késői virágzású akácra, hársra. A családok másik felével 
levendulára megyünk, aztán jön a napraforgó, és jövünk vissza. 
Azt mondják a méhészek, hogy a május a legmelegebb hónap, 
mert akkor éjjel-nappal dolgozunk.

– Milyen messzire repülnek el a méhek?
– 3 kilométeres hatósugárral szoktunk számolni, de elmennek 
adott esetben messzebb is. Ha 500 méteren belül van a célkultú-
ra, akkor az még gazdaságos. Minél messzebb, annál több üzem-
anyagba kerül nekik a nektárt hordani.

Zümmögő 
munkatársak

Berty Mihály méhészetében nádfalú kaptárakat használ, amelyeknek kiváló a hőszigetelése
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Ha megfogom éjszaka a kaptárat, és elszállítom idegen helyre, akkor leesik 
a méheknek, hogy nem az az otthonuk, és először elvégzik a tájolást. Ezért 
az első napon jelentős gyűjtés akkor sincsen, ha a legjobb akácerdőben van-
nak, mert akkor tájolnak.

– Hogyan tájékozódnak ennyire pontosan?
– Viszonylag pontos térképük van a tereptárgyakról, azok formáiról és szí-
neiről, az iránytű pedig a Nap. A méhek közti információáramlás is ezen ala-
pul. A méhek táncát mint klasszikus információátadást sokan ismerik.
A kaptárban ugye lépek vannak a keretekben, a lépekben a hatszögletű sej-
tek. Ezek a sejtek nagyon egyformák, és nagyon érdekes, hogy a legkisebb 
anyagmennyiséggel kialakítható legerősebb struktúrát alkotják. E sejtek-
be gyűjtik a nektárt a méhek, és érlelik mézzé, ebbe gyűjtik a virágport, és 
ebbe tojja az anya a petéket. A méh először lárvaként, majd bábként élde-
gél, aztán amikor kikel, élete első szakaszában a kaptárban van dolga, kap-
társzolgálatos. Tisztogatja a sejteket, neveli a lárvákat. Ahogy öregszik, van 
néhány nap, amikor őr, a kijárót őrzi és ellenőrzi a forgalmat, s csak ezután 
válik gyűjtő méhhé. A legöregebb gyűjtő méhek mennek legmesszebb, 
ezek a felderítők, nagyobb területet járnak be, és nektárforrásokat kutat-
nak fel. Visszaszállnak, amikor találnak valamit, és jellegzetes potrohrázásos 
tánccal tudtára adják a többieknek, hogy merre van az élelemforrás. Minél 
közelebb a nektárforrás, annál többet rázzák a potrohukat, az irányát pedig 
a potrohuk függőlegessel bezárt szöge határozza meg: ha a Nap irányában 
van a gyűjtenivaló, akkor függőleges irányban ráznak. Ezek alapján indulnak 
el a méhek gyűjteni. 

– Milyen munkálatok vannak a méhekkel?
– Amikor vége a téli nyugalomnak, meg kell győződni arról, hogy a tavaszi 
fejlődés feltételei megvannak-e. Úgy irányítjuk a dolgokat, hogy minden op-
timális legyen. Nekem nádkaptáraim vannak, ami a tavaszi fejlődés során 
nagyon nagy előny. Az ezzel a technológiával készült kaptárok régen, 100-
200 éve gyakoriak voltak, aztán kimentek a divatból. Két éve, mióta nagyban 
méhészkedem, azt vettem a fejembe, hogy egy olyan méhészetet csinálok, 
amiben csak nádkaptárok vannak. Ám nem találtam gyártót, mert aki ilyet 
csinál, az évente 30-40 kaptárt vállal el, annyira munkás. Úgyhogy kényte-
len voltam megcsinálni magam. Elmentünk és megnéztünk egy kecskeméti 
szakállas méhész bácsit, megnéztük az eszközeit, megtanultuk tőle. Volt né-
hány műszaki ötletünk, amivel lényegesen gyorsabb előállítani a nádkaptá-
rokat. A nádfalú kaptárnak a hőszigetelése és a páraszabályozó képessége 
a két legfontosabb előnye. Egy másik korszerű alternatíva a hungarocellből 
készített kaptár lenne, de nekem sokkal jobban tetszik a nád, az én méhé-
szetem arra kísérlet, hogy egy korszerű üzemben hagyományos, természe-
tes technikákat, módszereket próbálunk alkalmazni sikeresen.
A tavaszi munkálatok után jön termelés időszaka, a vándorlás. Figyelem 
a méhlegelőket, fi gyelem a virágzást, és amikor megfelelőek a körülmények, 
megyünk. A költözés után elkezdenek nektárt gyűjteni a méhek. Ezt érlelik, 
és amikor kész van a méz, viaszlappal lefedik – így teszik el télire a méhek 
a „befőttet”.
Alkalmas időben pedig jön a pörgetés. A kaptárokból kivesszük a kereteket, 
fölnyírjuk a lefedett sejtekről a viaszt, és gyakorlatilag egy centrifugában 
a lép mindkét oldaláról kicsapjuk a mézet. Nyár közepéig így járjuk végig 
a méhlegelőket, július derekától viszont már a méheké, amit gyűjtenek. Ez 
már a téli előkészítés része, az ekkor kikelő méhek lesznek az áttelelő méhek, 
és ilyenkor esedékesek az atka elleni kezelések is.
Természetesen egész évben fontos feladat a megtermelt méz eladása, áru-
sítása – például vásárokon, egyéb rendezvényeken szoktunk megjelenni 
a standunkkal. Fontos feladatunknak érezzük azt is, hogy megismertessük 
az emberekkel, gyerekekkel a méhészkedés szépségét. Göd iskoláiban is tar-
tottunk már programokat ebben a témában.

Pásztor Balázs

Mézesmázos
Milne Micimackójának jóvoltából Róbert 
Gida, Füles, sőt, Zsebibaba is tisztában van 
azzal, hogy a méz nagy kincs. Nem csupán 
édes íze, de a szervezetünkre gyakorolt jó-
tékony, gyógyító hatása miatt is érdemes 
tartani belőle otthon egy-két csuporral. 

A méz ősidők óta az ember egyik kedvenc 
élelme: eleinte nyalánkságként fogyasztot-
ták, később pedig egyre fontosabb táplálék-
ként, már-már gyógyszerként kanalazták.
Legtöbbünknek megfázáskor, kínzó torok-
fájás, köhögés idején jut eszünkbe a konyha-
szekrény tetején porosodó mézesüveg. Ilyen-
kor tanácsos a mézet önmagában fogyasztani 
(nyugtatja, fertőtleníti a gyulladt torkot), de 
teába keverve is összeköthetjük a kellemeset 
a hasznossal – édesít és gyógyít. 
A méz napi fogyasztása egyéves kor felett 
szinte mindenki számára ajánlott, kiemelten 
jó hatással van a szervezetre, növeli a teljesí-
tőképességet, energikussá, ellenállóbbá tesz 
bennünket, javítja a vér oxigénellátottságát, 
általános roboráló hatású. Segíti az izmok 
munkaképességét, így a szívizomra is jóté-
kony hatást gyakorol. Előnyösen támogatja 
az emésztést, a belső elválasztású mirigyek 
működését, hatékony a magas vérnyomás 
ellen. A kozmetikai ipar már régen felfi gyelt 
a méz sokszínűségére, de az otthoni haj- és 
bőrápolásban is alkalmazhatjuk – a kicsere-
pesedett ajkakkal csodát művel.
Hogyan is sóhajt fel Micimackó fölfelé bámul-
va a faodúra?
„S ha méh volna a medve, amit feltehetek, 
nem kéne megmászni ennyi emeletet.”

W. B.
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A fesztiválszervezés ötlete az idén 
tízesztendős Belépés Családostul 
Mozgalom főszervezőjétől, Wagner 

Lászlótól származik, aki 2010-ben a Fesz-
tiválok Éve kapcsán vetette fel a Fétis 
Crossfutás szervezőinek, hogy a minősé-
gi programok egyesítésével Gödön is ki-
alakítható lenne egy teljes hétvégére ki-
kapcsolódást nyújtó, a helyieket, de akár 
a régió lakóit is megmozgató fesztivál. 
A gondolat támogatókra talált, Göd Város 
Önkormányzata, a Fétis Kft. és a Nemes-
kéri-Kiss-kúria részéről is, 2011-ben pedig 

a Búzaszem Iskola csatlakozott, helyszínt 
nyújtva a Hagyományőrző Délutánnak. 
Sok hónapos szervezést követően június 
első hétvégéjén, illetve június közepén 
a második Jazz Esten elképesztően sokszí-
nű, országos és nemzetközi viszonylatban 
is kiemelkedően színvonalas programok-
kal fogadta több ezer résztvevőjét a Gödi 
Családi Fesztivál.
Mint az a fesztivál első napjának délelőtt-
jén kiderült, szeretünk sportolni, futásban 
és labdarúgásban meghatározó esemény-
nyé nőtte ki magát a Fétis Cross, melyet mi 

sem bizonyít jobban, mint az, hogy az or-
szág szinte minden pontjáról érkeztek fu-
tók, focisták, sőt az idén már nemzetközi 
viadalról számolhatunk be – természete-
sen pár oldallal arrébb: a sportrovatban. 
Az aktív sportolók mellett a rendezvény 
látogatói különféle egészségügyi felméré-
sekben vehettek részt, s látványos bemu-
tatók nézői lehettek. Szombat és vasárnap 
délelőtt a helyi és a környékbeli sport- és 
művészcsoportok fellépései követték 
egymást a színpadon, valamint a kiserdő-
ben és a Nemeskéri-Kiss-kúria területén. 
Tánc, küzdősportok, élő zene, kötélugró 
csoport, melyekben gyermekek és felnőt-
tek mutatták be színpadot érdemlő tehet-
ségüket, tudásukat. 
A Hagyományőrző Délután meghitt han-
gulatban telt a Búzaszem Iskola aulájában 
tartott népzenei koncerttel, amelyen Tóth 
Györgyi, Bese Botond és Dóra Áron tanít-
ványi is jeleskedtek. Például Berecz András 
és Navratil Andrea zsigerekig ható előadá-
sát említhetjük, vagy a moldvai táncházat, 
ahol Czinóber Klára és Greguss Gergő ta-
nították a lépéseket. A vendéglátók – az is-
kolához tartozó szülők – kenyérlángosos, 
bodzaszörpös, házi süteményes, fröccsös 
fi nomságokkal várták az érkezőket. Az ud-
varon terített, mécsessel világító, virággal 
illatozó asztalok mellett, a benti koncertek 
fi nom „kifelé” hangosított dallamai ölelé-
sében találtak egymásra egy-egy jóízű 
beszélgetésre a látogatók.
Mindeközben a József Attila Művelődési 
Házban telt ház előtt énekelt az operaba-

Berecz András és Navratil Andrea a „Két jó rokon összeül” című műsoruk közben

A Syrius Emlékzenekar Fotó: Kurdi Imre

A mi fesztiválunk
Minden valamirevaló településnek van falunapja, fesztiválja, ami jellemzi őt, s az ott élőket. Mi jellemez ben-
nünket, milyen a mi fesztiválunk? Milyen messze viszi a hírünket, s hogyan élik meg az itt élők? Gödi Családi 
Fesztivál, harmadszorra.
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rátoknak az Animato Operatársulat; a kúriában a Havel-est hívo-
gatta az irodalomkedvelőket, a Duna mellett pedig a Scarabeus 
rajongói gyülekeztek. Gazdag nap volt, találkozásokkal, fi zikai ki-
hívásokkal és a különböző műfajok ízeivel átitatva.
Vajon mi maradhat ezek után a híres fesztivál második napjára? 
Lehet, hogy valahol fejtörést okozna a szervezőknek, de Gödön 
a jól összehangolt közös munka igazán gyümölcsöző. Remek fel-
vezetője volt a Maszk Bábszínpadnak a Gödi Ifj úsági Fúvószene-
kar és a Mazsorett Csoport; a GDSE Táncszakosztálya, az aikido 
csoport, a kungfusok és a régióból idelátogató Vektors Kötélug-
ró Csapat, a Fitt Life Stúdió, a Kutyaduma Központ és a Boglárka 
Gyermek Néptánccsoport bemutatója.
Kora délután megnyílt a Galéria is, így egyszerre két színpad 
műsora közül csemegézhettek a vendégek: a klasszikus műfa-
jok szerelmeseit a Sebastian Trió előadása, a Váci Piarista Gim-
názium zenés irodalmi megemlékezése, Karosi Juli, Lachegyi 
Máté és Rohmann Ditta improvizatív műsora, illetve Éry Balázs 
és II. Lengyelfi  Miklós koncertje várta. A nagyszínpadon az Isz-
kiri zenekar a gyerekeknek játszott, délután pedig Török Ádám 
és a Mini Big Band, este a Syrius Emlékzenekar, majd a Rockfolk 
Blues Band lépett fel. Koncertekre, előadásokra bontva vagy tíz 
estet betöltő program kínálta magát egyetlen nap alatt… Hát 
ilyen a mi fesztiválunk! Ám még ezzel sincs vége…
Június 15-én a Nemeskéri-Kiss-kúria impozáns épületének öle-
lésében lépett fel a Gödi Jazz Napok keretében a világot bejárt 
zenészválogatott: Snétberger Ferenc tanítványaival, a Dresch 
Quartet és a Balázs Elemér Group. Hogy milyen zenei élményt 
nyújtott a műfaj kedvelőinek az est, talán leginkább az mutat-
ja, hogy a több száz fős törzsközönség évek óta látogatja azt, 
s az országos programajánló oldalak, fórumok számon tartják és 
javasolják a Gödi Jazz Napokat.
Egyetlen rossz hírem van: a következő Gödi Családi Fesztiválig 
még tíz és fél hónapot kell várnunk.

A rendezvény támogatói voltak:
Kiemelt támogatók: Göd Város Önkormányzata, Szent Jakab Zarán-
dok Egyesület, Fétis Kft., Váci Egyházmegye, Nemzeti Kulturális Alap, 
K&H, Nemeskéri -Kiss-kúria, Dunamenti Cégcsoport, Csikós család. 
Támogatók: Aphrodite Hotel, Alsógödi Egyházközség, Piramis Új 
Ház Centrum, XV. Camion Kft., Betűbolt, Teverzo Audio, Bártfai csa-
lád, Csepregi cukrászda, Print Profi , Futball Factor, Csuri Csemege, 
Mítosz étterem, Don Papa pizzéria, Dunakaland Alapítvány. 
Médiatámogatók: Gödi Körkép, Gödi Tv, M3 Bartók rádió, Port.hu, 
Fidelio.hu, Bóbita Fidelio, Jazzma.hu.

V. Pálfai Kinga

Török Ádám és a Mini Big Band Fotó: Kurdi Imre

Bel canto-estek a művelődési ház 
operabarátainál
Az Operabarátok Órájának állandó társulata, az Anima-
to Operatársulat 2012-ben a bel canto talán legfénye-
sebb korszakából állította össze repertoárját.

A „bel canto” olasz operai kifejezés (jelentése: szép ének), 
olyan éneklési technikát jelent, amely a tökéletes 
dallamformálást helyezi az előadás középpontjába. 

A bel canto aranykora az 1805–1830 közötti esztendőkre 
tehető, amikor e stílus legnevesebb zeneszerzői alkottak: 
Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti és Gioacchino Rossini. 
A gödi közönség is az ő műveikből hallgathatott meg két 
előadást.
– A negyedik évad közepén járunk – árulta el Lukács István 
szervező, az Animato Operatársulat tagja. – Nagyon büsz-
kék vagyunk, hisz az elmúlt hónapokban 19 koncertünk 
volt, ami e műfajt tekintve nagy eredmény. Göd mellett 
három másik állandó helyszínen is fellépünk, és valóban 
teltházas koncerteket adunk. A programunk egészen 2014 
nyaráig készen áll. 2013-ban lesz Verdi születésének 200. 
évfordulója, ezért egy 5-6 estéből álló Verdi-sorozatot in-
dítunk, hogy a világhírű operaszerző műveiből minél töb-
bet be tudjunk mutatni. Gödön október 21-én lesz az első 
Verdi-est.
Az Animato Operatársulat Kovács Ágnes, Bándi Írisz Réka, 
Pető József és Lukács István operaénekesek közreműködé-
sével, Salgó Tamás korrepetitor zongorakíséretével és Pavlik 
Gábor, illetve Apagyi Melinda műsorvezetésével lép közön-
ség elé. Ám a bel canto-esteken vendégeik is voltak.
– Az első koncerten Szilárdi Katalin, a másodikon Gál 
Csaba és Kecskeméti Róbert művészvendégeink énekel-
tek velünk. Minden előadásunk teltházas, de ária- és dal-
estjeinkkel nagyon szeretnénk a fi atalabb generációkat is 
elérni. Ennek érdekében keressük a kapcsolatot az iskolák-
kal. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy széles 
a zenei kínálat, de szívügyünk az opera műfajának nép-
szerűsítése. Ebben a Gödi Körkép és a Göd Városi Televízió 
nagy segítségünkre van.

 V. Pálfai Kinga

Az Animato Operatársulat: Kovács Ágnes, Bándi Írisz Réka,
Pető József és Lukács István

H
IR

D
ET

ÉS

Godi_korkep_07.indb   2Godi_korkep_07.indb   2 2012.07.02.   19:16:482012.07.02.   19:16:48



22

KULTÚRA

– A két neves író közül Václav Havel az is-
mertebb a hazai irodalomértő közön-
ség számára, hiszen neki Csehország 
elnökeként történelmi szerep is jutott. 
Nemcsak drámaíróként volt jelentős 
(legismertebb darabjai: Kerti ünnepély, 
Vernisszázs, A tiltakozás, Audiencia, A kí-
sértés, Largo desolato), de a politikai esz-
szé műfajában is maradandót alkotott.

Ám Josef Škvorecký szerepe sem cse-
kélyebb: túl azon, hogy fajsúlyos pró-
zai műveket hozott létre (Az emberi 
lélek mérnöke, Gyávák, Csoda, Hétköz-
napi életek), kanadai emigrációjában 
megalapította az Ezerkilencszázhat-
vannyolcas Kiadót, publikálási lehető-
séget teremtve a hazájukban betiltott 
szerzőknek.

A műsor gerincét egy pódiumbeszél-
getés adta, amelyen Havel fordítói, 
G. Kovács László és Varga György vettek 
részt. A műsorvezető tisztét is betöltő 
G. Kovács László segítségével több ol-
dalról is megismerhettük e nevezetes 
személyiségek életét: dokumentum-
fi lm-részleteket láthattunk Havel éle-
téből, s a Cseh Centrum jóvoltából 
megtekinthettük a róla készült portrét, 
majd Lakatos Ádám és Kovács Gergely 
színészek tolmácsolásában Havel- és 
Škvorecký-művekből hangzottak el 
szemelvények.
A rendezvényt dzsesszzene színesítet-
te Karosi Júlia és Lachegyi Máté elő-
adásában.
A gazdag és változatos este minden-
ki számára megmutatta, miben is állt 
Havel különleges karizmája: rendkívül 
póztalanul, természetesen tudott vi-
selkedni a hatalom csúcsán is, ugyan-
akkor kivételes problémaérzékenysé-
gét, erkölcsi integritását mindvégig 
megőrizte – mondta el az est háziasz-
szonya, Hegyi Valéria könyvtárvezető.
S végezetül egy gondolat elnöki beik-
tatásakor elhangzott beszédéből:
„A demokrácia természetes hátránya, 
hogy azoknak, akik komolyan gondolják, 
mérhetetlenül megköti a kezét, míg azok-
nak, akik nem veszik komolyan, szinte 
mindent lehetővé tesz.”

„Távozás után” 
Június 2-án a Nemeskéri-Kiss-kúriában tartottak Havel-estet, amellyel Szilágyiné 
Bátorfi  Edit kezdeményezésére a Violin Alapítvány és a Göd Városi Könyvtár 
a cseh irodalom két, a közelmúltban elhunyt kiválóságának állított emléket.

Az előadók. Ülő sor: Lakatos Ádám, Kovács Gergely, G. Kovács László, Karosi Júlia, Varga 
György. Álló sor: Lachegyi Máté, Michal Černý, Bátorfi  József, Murvai Zoltán

Fotó: Szilágyiné Bátorfi  Edit

A Püski Kiadó a gödi könyvhétvégén

Idén a szokásosnál egy héttel ké-
sőbb, június 7. és 11. között került 
sor a fővárosban és országszerte 

az Ünnepi Könyvhét megrendezésé-
re. A könyváruházak polcai között ba-
rangolva az embernek olykor joggal 
juthat eszébe Márai Sándor mondata: 
„Az irodalom meghalt, éljen a könyv-
ipar!”. Ám a könyves fesztivál immár 
83 éve, 1929 óta őrzi eredeti jellegét, 
kulturális rangját és különös varázsát 
az alapító, Supka Géza, a Literatúra 
című irodalmi folyóirat egykori főszer-
kesztőjének szándékai szerint. 
A Városi Könyvtár kezdeményezésé-
re az idén először Gödön is alkalmuk 
nyílt a könyvek világa iránt érdeklő-
dőknek arra, hogy személyes közel-
ségbe kerüljenek egy nagy múltú 
könyvműhellyel. Június 9-én, szom-
baton a pesti Vörösmarty téri könyves 
pavilonjából néhány órára hazajött 
Gödre a pár éve családjával együtt 
itt élő Püski István, hogy az I. Gödi 

Könyvhétvégén vetítéssel egybekö-
tött előadást tartson az édesapja ál-
tal 1939-ben alapított Püski Kiadóról. 
Püski Sándor páratlan vállalkozása – 
amely akkoriban még a Magyar Élet 
Kiadó nevet viselte – a korábban né-
pinek, később inkább nemzetinek ne-
vezett irodalom első számú szellemi 
műhelye lett. Szerzői közé tartozott 
többek között Sinka Sándor, Veres 
Péter, Szabó Dezső, Kodolányi János, 
László Gyula, Féja Géza, Tersánszky 
Józsi Jenő, Szabó Lőrinc és az egy 
időben szintén Gödön élő Németh 
László is. A háború utáni években be-
tiltott kiadót 1970-ben New Yorkban 
indította újra, majd 1989-ben ismét 
hazahozta a cégalapító. Élettörténete 
példája annak, amit a mai könyvki-
adók egy része sajnos már nem tud: 
hogy a kiadó elsősorban szellemi 
műhely, eszmék megtestesülésének 
helye, és semmi esetre sem pusztán 
üzleti vállalkozás. Püski Sándor cége 

és boltja mindig is családi vállalkozás-
ként működött. Munkáját és szellemi 
örökségét így ma fi ai, később pedig 
– a nagyapának tett ígéretük szerint – 
unokái viszik majd tovább – mondta 
el az első gödi könyvünnepen Püski 
István, a kiadó jelenlegi vezetője.

Koditek Bernadett

A könyves dinasztiát alapító Püski Sándor 
és felesége saját boltjukban 
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S
zínháza és saját társulata – legalább-
is egyelőre – nincsen Gödnek, ám 
a művelődési ház tavaly felújított 

nagytermébe egy június eleji péntek es-
tén mégis igazi színházi előadásra érke-
zett a közönség. A Dalí (de nem Salvador) 
Társulat Schwajda György Csoda című da-
rabját mutatta be – telt ház előtt és igen 
nagy sikerrel. A 2010-ben elhunyt író, dra-
maturg, színházigazgató (aki nem melles-
leg a Nemzeti Színház felépítésével meg-
bízott kormánybiztos, és 2002-ig az új 
Nemzeti első igazgatója is volt) egy időben 
a legtöbbet játszott kortárs szerzőnek szá-
mított a hazai színpadokon, és külföldön 
is sokfelé vitték színre szókimondó, gro-
teszk darabjait, amelyek itthon néhányszor 
a betiltás határát súrolták. 1978-as egyfel-
vonásosa, a Csoda – ahogyan Schwajda 
valamennyi színpadi műve – mélyen gyö-
kerezik a korban, amelyből született, még-
sem csupán történelmi félmúltunkról szól, 
hanem valamiképpen tükröt tart a mának 
is. (S ha a történelem tegnapjaiból követ-
keztetni lehet a holnapokra, akkor – ne 
legyenek illúzióink – feltehetően a jövő is 
magára ismerhet majd benne.)
Mire Nagy Vencel, a harmincéves korára 
megvakult nyomdai szedő botladozva, 
semmibe révedő tekintettel, minden bú-
tordarabnak neki-nekiütközve megjelenik 
a színen, addigra felesége, Veronika mo-
nológjából (képzelt édesanyjához írt ke-

serű leveléből) lényegében már ismerjük 
az alaphelyzetet: Vencelt – mivel a beteg-
állománya túl hosszúra nyúlt, a ledolgozott 
éveinek száma viszont még nem elegendő 
a nyugdíjazásához, az SZTK egyszerűen 
gyógyultnak nyilvánította, s megvonta tőle 
a betegeknek járó segélyt. A tévedhetetlen 
Hivatal álláspontja maga az igazság, ame-
lyet kétségbe vonni lehetetlen. Így Vencel, 
félretéve saját tapasztalatait, pusztán logi-
kai úton arra a következtetésre jut, hogy is-
mét munkaképes, és elhatározza: dolgozni 
fog, különben nem tudja eltartani a család-
ját. Ha a nyilvánvaló képtelenségből nincs 
kiút, hát egészen azonosul vele: hogy saját 
magát is meggyőzze a „csoda” valóságos-
ságáról, és szoktassa magát az egészséges 
emberek ezentúl tőle is elvárt szerepéhez, 
még a felesége előtt is igyekszik úgy visel-
kedni, mint aki valóban visszanyerte a látá-
sát. Lassanként egészen befészkeli magát 
tudatába az élethazugság, amelyre a Hiva-
tal kényszerítette a puszta megélhetésért 
cserébe. Ügyetlen szerencsétlenkedése, 
amellyel saját magának és környezetének 
is bizonyítani akarja, hogy valóban lát, egy-
szerre lesz az együttérzés, az abszurd hu-
mor és az embertelen rendszer(ek) ellen 
lázadó indulatok forrása a nézőben, akiből 
hol tehetetlen kétségbeesést, hol groteszk 
nevetést csal elő a főhős alakja és törté-
nete. Ám ez az abszurd nevetés sem más, 
mint önvédelem, a tudat kiútkeresése, ösz-

tönös szabadulni akarás az irracionalitás ki-
bogozhatatlan hálójából… 
A Dalí (de nem Salvador) Társulat Pálfai 
Péter rendezésében vitte színre Schwajda 
darabját, amelynek tízedik, jubileumi elő-
adását tartották Gödön, a nemrégiben 
megnyílt I. Gödi KertSzínház egyik nyári 
programjaként. Úgy tervezik, a nagy ér-
deklődésre való tekintettel szeptember-
ben, az új évad nyitányaként megismétlik 
az előadást, amelyről éppen ezért nem vol-
na illő többet elárulnunk. Annyi azonban 
bátran elmondható mindazoknak, akik 
még nem látták, hogy nagyszerű alakítá-
sokra, a darab tragikumát és komikumát 
egyaránt kiválóan érvényre juttató elő-
adásra, hitelesen megformált karakterekre 
és valódi színházi élményre számíthatnak.

*
A KertSzínház, Pálfai Péter teraszán addig 
is két további művészeti élménnyel várja 
a nyári melegben kultúrára szomjazókat: jú-
lius 21-én Karinthy-est, augusztus 11-én egy 
élőzenés meglepetésprodukció vár minden 
gödi érdeklődőt a Béke út 8/A-ban. Csak egy 
összecsukható kerti széket kell vinni…

Koditek Bernadett

A vak Vencel (Albert Gábor) nevének szép hangzása miatt szeret bele Bíborkába (Rácz Kati),
a nyomda takarítónőjébe

Vencel (Albert Gábor) és Zöld Géza 
(Bor László) a darab zárójelenetében

Sohase higgyetek 
a szemeteknek!

Szereposztás
Nagy Vencel - Albert Gábor
Veronika - Zborovszky Andrea
Bíborka - Rácz Kati
Zöld Géza - Bor László
Brigádvezető - Imre István
Brigádtag - Csizmadia Gabriella
Schuszter Vilmos - Pálfai Péter
Igazgató, Pincér, Vizsgabiztos - Bolla Róbert
Gizike - Pálfai Dóra, Pálfai Kira 
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H
a két ember fotós felszereléssel a ke-
zében találkozik valahol, azonnal 
ismerősként tekintenek egymásra. 

Kicsit olyanok, mint a kutyások – rögtön 
szóba elegyednek, hiszen nyilvánvaló, 
hogy van közös témájuk: a fényképezés 
szenvedélye, mint valami láthatatlan szál, 
összeköti őket. Valahogy így jött össze 
2010-ben, s forrott azóta baráti közösséggé 
az a gödi fotósokból álló társaság is, amely 
a Szenzor Fotókör nevet viseli. Eleinte öten, 
majd heten, végül már tizenegyen voltak, 
s ha összegyűltek, technikákról, témákról, 
műhelymunkákról, a fejlődés útjairól és le-
hetőségeiről beszélgettek. 
– Arra gondoltunk – meséli Dudásné Stum 
Beáta, a kör egyik alapító tagja –, hogy 
mindannyiunk számára motivációt jelen-
tene, ha közösen dolgoznánk fel egy-egy 
témát, s mindezt elhivatottan, rendszere-
sen és kicsit versenyszerűen tennénk. Ezért 
hónapról hónapra új témát választunk, 
amelyet, persze, mindenki a maga látás-
módja szerint fotóz meg. Az elkészült fel-
vételeket aztán – fotósonként legfeljebb 

hármat – benyújtjuk a házi pályázatunkra. 
Szakavatott zsűri pontozza a képeinket, és 
az értékeléseikből sokat tanulunk. Találko-
zóinkon vetítéseket rendezünk, megbe-
széljük a fotókkal kapcsolatban felmerülő 
kérdéseket, például hogy ki miért válasz-
tott egy adott technikát, miért éppen úgy 
vágta meg a képet, ahogyan, s miért nem 
másképp. Kinek milyen körülményekre kel-
lett felkészülnie ahhoz, hogy a felvétel vé-
gül az elképzeléseinek megfelelő legyen. 

Mivel mindannyian eltérő preferenciákkal 
dolgozunk, rengeteget tanulunk egymás-
tól is. Ám időről időre neves fotóművésze-
ket is meghívunk a társaságunkba, akiknek 
szakmai tudásából, látásmódjából sokat 
meríthetünk. Többen vannak közülünk, 
akik hazai és nemzetközi fotópályázatokon 
is megmérettetik magukat, és szép ered-
ményeket érnek el. 
A Szenzor Fotókör az idén elnyerte a Ma-
gyar Fotóművészeti Alkotócsoportok 
Országos Szövetségének (MAFOSZ) tagsá-
gát és az azzal járó előnyöket: hetente ér-
tesülhetnek a kiállítási, pályázási lehetősé-
gekről, a képzésekről, a szakmai táborokról, 
fi gyelemmel kísérhetik más alkotócsopor-
tok munkáját, és a szövetség többi tagjától 
újabb inspirációkat kaphatnak a fejlődés-
hez. Munkáikat egy szokványosnak éppen 
nem nevezhető kiállításon hamarosan bár-
ki megtekintheti majd Gödön. A Kirakat 
Galériáról Dudás Gyula, a fotókör alapítója 
beszélt: 
– Több városban is új hagyomány van 
születőben: az elárvult kirakatokat egyes 
cégvezetők szívesen engedik át az alko-
tóművészeknek, hogy az üres felületeket 
megtöltsék élettel. Egy székesfehérvári 
példa nyomán határoztuk el, hogy mi is fel-
kutatunk magunknak egy ilyen lehetősé-
get. Végül a felsőgödi vasútállomásnál mű-

ködő Kínai Áruház fogadta be a fotóinkat. 
A forgalmas Ady Endre útra néző, hatalmas 
kirakat éppen ideális hely lesz a galériánk 
számára. A havonta megújuló képanyagot 
bemutató tárlattal azt szeretnénk elérni, 
hogy minél többen ismerjék meg a mun-
káinkat. Másfelől pedig a fotókkal színe-
sítjük, izgalmasabbá tesszük majd az utca 
képét, érdekes látványosságot nyújtunk 
az arra járóknak. Bízunk benne, hogy a kez-
deményezésünket szívesen fogadják, és 
hamar megszeretik majd a gödiek. 

További információk:
www.artlett.hu/szenzor 

Nem megyek! Fotó: Dudás Gyula

Hol a labda? Fotó: Mészáros Zsolt

Pepita tükröződések Fotó: Tordai Tamás

A Kirakat Galéria 
megnyitója
A MAFOSZ 108 szakmai társadalmi 
szervezet közreműködésével válasz-
totta ki a magyar fotográfi a történe-
téből augusztus 29-ét, s 2003 óta min-
den évben ezen a napon ünnepeljük 
a Magyar Fotográfi a Napját. 
1840-ben ugyanis ezen a jeles napon 
mutatta be Vállas Antal, az első ma-
gyar fotográfus a Magyar Tudós Társa-
ság nagygyűlésén egybegyűlteknek, 
hogyan kell dagerrotípiát készíteni, 
azaz ezüstözött rézlemezen élethűen 
megörökíteni a világot.
A Szenzor Fotókör Kirakat Galériájának 
megnyitójára ehhez az ünnephez kap-
csolódóan, a Magyar Fotográfi a Napja 
országos rendezvénysorozatának ke-
retében az augusztus 20-ai héten 
kerül sor. 
A megnyitóbeszédet Kaiser Ottó fotó-
művész mondja. 
Az esemény pontos időpontját a Gödi 
Körkép augusztusi számában közöljük.

Képek a kirakatban
KIÁLLÍTÁSON MUTATKOZIK BE A SZENZOR FOTÓKÖR
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Röplabda
RÉKA a 11-ik alkalommal 
„járt” Gödön

Ismét nagyszerű hangulatban zajlott a Balá-
zsovits Sportcsarnokban a RÉKA elnevezésű 
éjszakai röplabdatorna, amely a Gödi Sirály 
Közhasznú Egyesület szervezésében immár 
tizenegyedik alkalommal került megrende-
zésre. A jelentős számú résztvevő a röplabda 
gödi népszerűsége mellett a szabadidősport 
iránti igényt is mutatja.
Itt a nyár, jöhet a strandröplabda-szezon – 
RÉKA „érkezése” legközelebb ősszel várható.
A 16 csapat küzdelmei után – a hajnali órák-
ban – végül a HUNkapunki állhatott a dobo-
gó tetejére, második a Mindegy, harmadik 
a Winchester United lett.
 
Egyéni legjobbak: Nonn Szabolcs (feladó, 
HUNkapunki), Iharos Dóra (ütő, HUNkapunki), 
Berze Zsófi  (védő, Winchester United), Oszlá-
nyi Simon (nyitó, Expertness), Kaposvári Tamás 
(blokkoló, Mindegy), Lászlop Alexandra (serdü-
lő, ÚCSDSE serdülő), Ribényi Gergő (ifi , Negye-
dik érintés), Nagy Katalin (senior, Itt a pont!), 
Nagy Viktória („B” csoport, ÚCSDSE szülők), 
Szabó Borbála („C” csoport, GDSE), Herédi 
Eszter („D” csoport, Egyenletes körmozgás). 
A legnépszerűbb játékosnak Winternitz Rékát 
(Egyenletes körmozgás) választották.

V. F.

Fétis Crossfutás 64 csapatos 
labdarúgótornával
A Gödi Családi Fesztivál keretében rendezték meg a Fétis sportnapját, a 12. al-
kalommal meghirdetett crossfutást és a 64 csapatos labdarúgótornát. A nap 
folyamán a GDSE táncprogramja mellett a környékbeli együttesek, egyesü-
letek jóvoltából többek közt hiphop-, kangoo-, kungfu- és kutyás ügyességi 
agility-bemutató szórakoztatta az érdeklődőket. A Belépés Családostul Csalá-
di Csavargás ügyességi versenyen 13 család teljesítette a 10 feladatból – köz-
tük csavarozás, kerékcsere, célba dobás, dekázás – álló versenyt. 
A futóviadalon minden korosztály rajthoz állhatott, s felkészültségének 
és korának megfelelően teljesíthette a 200 métertől 14 kilométerig terje-
dő távok valamelyikét. Senior kategóriában a legidősebb induló a 79 éves 
Kenyér Imre remek eredménnyel futotta az 5 km-es távot, míg Ruszinkó Irén 
2 km-en vehette át a női kategória különdíját.

– A szervezésben közel 60 fétises munkatársunk és családtagjaik vettek 
részt, de támogatást kaptunk a helybéli Wagner családtól, a Piarista Iskola 
tanulóitól, beszállítóinktól és sok más lelkes segítőtől. Rendezvényünk jól si-
került, amit bizonyít a sok versenyző, látogató és gratuláció. Célunk folytatni 
e jól működő hagyománnyá vált családi eseményt – összegzett Vízvári Judit 
és Kovács Dóra főszervező. 
A Wagner Bálint és csapata által szervezett futballtornán az utánpótláscsa-
patok korosztályonként vívták a 16-16 csapatos küzdelmeket, míg a felnőt-
tek az amatőröknek kiírt „mini Eb”-n vehettek részt. A tornán a vendéglátó 
gödiek, a fővárosiak és a környező települések játékosai mellett Ürömről, 
Szentendréről, Isaszegről, Gödöllőről, Mosonmagyaróvárról, Balassagyar-
matról és a szlovákiai Léváról érkezett csapatok is részt vettek.

Vasvári Ferenc

A több korosztálynak lehetőséget biztosító 
röplabdatorna a szabadidősport népszerűsítését 
szolgálja

A Fétis futás óvodás távján jól jön még egy kis szülői segítség, biztatás

Eredmények
14 km: dr. Sebestyén Zoltán és Szunyog Erika; 
5 km: Törőcsik-Vasas Virág, Bíró Dominik, Durugy Anna és Palló Zsombor; 
2 km: Pattantyús Márk, Molnár Sára, Sima Bencze és Horváth Hanga;
Óvodások: Baksa Bálint, Várhelyi Máté, Dóra Nadin és Polányi Kata.

Eredmények
Football Factor-kupa (2003-asok): 1. Mészöly Focisuli, 2. Dunakeszi Kinizsi, 3. Vác VLSE.
Legjobb hazai játékos: Hertel Bálint.
Fétis Kölyök-kupa (2004-esek): 1. Budapesti Honvéd, 2. Dunakeszi Vasutas, 3. Gödi SE.
Legjobb hazai játékos: Dalnoki Áron.
Fétis Óvodás-kupa (2005-ösök): 1. Monor SE, 2. Mészöly Focisuli, 3. Szentendre.
Legjobb hazai játékos: Adamovits Milán.
Fétis Felnőtt Amatőr Mini-Eb: 1. Olaszország (Vác-Deákvár), 2. Hollandia (Lajosmizse), 
3. Anglia (Budapest).
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K
ata néhány angliai trénerkurzus elvégzése után 2008 
tavaszán jutott el a világhíres kaliforniai lovas oktató, 
Monty Roberts farmjára, ahol elsajátította a Suttogó né-

ven ismert mester egyedülálló módszerét, a lovak viselkedé-
sének, tanításának és képzésének sajátos tudományát. 
Az elmúlt öt esztendőben Roberts hazai  instruktorként 
Kata céljának és feladatának tartja a lovasok megismer-
tetését a Suttogó erőszakmentes módszerével, minél 
több ló és lovas hozzásegítését a join up (csatlakozás) él-
ményéhez, valamint a bizalmon és a megértésen alapu-
ló kapcsolat eléréséhez és ápolásához. Ennek érdekében 
országszerte tanfolyamokat szervez, bemutatókat tart és 
minden erejével az erőszakmentesség hirdetésén és nép-
szerűsítésén fáradozik.
Férjével 2010-ben hozta létre a gödi illetőségű Lótárs 
Kft.-t, amely mára a Monty Roberts-féle képzés központja 
lett hazánkban.
– Milyen gyakorisággal tart a mostanihoz hasonló nyílt 
napokat Gödön?
– Módszertani bemutatókra már korábban is kerítettem 
alkalmat a Reki lovardában, ám az úgynevezett nyílt na-
pok sorában ez volt az első Alsógödön. De éppen a mai 
nap sikere ösztönöz arra, hogy idén még néhányszor szer-
vezzünk ilyesfajta nyílt napokat, melyeken a bemutatók 
mellett a tanulók is gyakorolhatnak, s melyeken minden 
érdeklődőt szívesen látunk.

– Gondolom, más városokban, más lovardákban is tart 
bemutatókat.
– Igen, a Roberts-féle képzési módszer népszerűsítése és 
oktatása szerves részét képezi a mindennapi munkám-
nak. A tavalyi esztendőben gyakorlatilag az egész orszá-
got bejártam, idén viszont a néhány hónapos kislányom 
elsőbbséget élvez, azaz ritkítottam, illetve ritkítom a be-
mutatókat.

– Melyek azok a kérdések, amelyeket a leggyakrabban 
föltesznek az önhöz forduló lovasok?
– Általában azzal szoktak megkeresni az emberek, hogy 
a lovuknak valamilyen fóbiája van. Például, mit kell tenniük 
akkor, ha a terepen lovagolva a lovuk csak megy és megy, 
és lehetetlenség őt megállítani. Vagy mi a megoldás ak-
kor, ha valaki a karámban nem tudja befogni a lovát. Oda-
megy hozzá, szeretne felülni rá, de a ló elmenekül előle. 
Mi a teendő akkor, ha nehéz, szinte lehetetlen a lovat fel-, 
illetve beléptetni a szállítóeszközbe. Nos, ezek a leggyako-
ribb problémák, amivel hozzám fordulnak a lovasok.

Monty Roberts módszerét – Katának köszönhetően – egy-
re több lovas ismeri már Magyarországon is. S hogy miért 
fontos ez? Nos, a Suttogó válasza a következő: 
„Nem az a nagy tréner, aki rá tudja venni a lovat arra, hogy 
az megtegyen valamit. A nagy tréner arra veszi rá a lovat, 
hogy meg akarja tenni azt a valamit.”

Walter Béla

Pataky Kata a lovakkal való erőszakmentes bánásmód népszerűsíté-
sét tekinti  hivatásának                                                                  Fotó: Vörös Nándor

A lovak nyelvén
Június 16-án a Reki lovarda területén tartott bemutatót, 
illetve nyílt napot a Gödön élő Pataky Kata, a magyar 
Suttogó. A magamfajta, lovakat kedvelő ember számá-
ra nincs nagyobb élmény annál, mint olvasni a lovak 
testbeszédéből és a saját jelrendszerük segítségével 
szólni hozzájuk. Aki ismeri Equus nyelvét, annak számá-
ra megszűnnek a ló és lovasa közötti, feloldhatatlannak 
hitt akadályok…

Két gödi kajakos a londoni 
olimpián? 
A férfi  kajak négyes londoni szereplése már korábban el-
dőlt. Hogy a hajóban kik fognak ülni, az lapzártánk után 
lesz végleges. 
Storcz Botond szövetségi kapitány az Eb-ötödik négyes in-
dulását javasolta. A válogatási elvek szerint, ha a négyes 
dobogón végzett volna az Európa-bajnokságon, akkor 
automatikusan bekerültek volna a keretbe. A Tóth Dávid, 
Kammerer Zoltán, Kulifai Tamás és Pauman Dániel alkotta 
egység Zágrábban 5. lett, így a kapitány dönthet az össze-
tételről. Ennek megfelelően két gödi: Kammerer Zoltán és 
Kulifai Tamás ott lehetne a londoni olimpián!

V. F.

Kammerer Zoltán (elölről a második) és (mögötte) Kulifai Tamás egyaránt 
a Gödi SE-ben kezdték sportpályafutásukat. Mindketten Göd lakói
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Kajak
Eredmények
Gödi SE 
Országos Diákolimpia, Sukoró 
Aranyérem, szabadidős (500 m): Sipos Boglárka MK1, II. korcsoport (kcs.), Horváth 
Csenge MK1, III. kcs., Hubay Csongor MK1, II. kcs., Mocsári Viktor MK1, III. kcs.
Ezüstérem, szabadidős (500 m): Török-Kondri Vanessa K1, VIII. kcs.
Ezüstérem, igazolt (2 km): Lukács István MK1, III. kcs., Velky Donát, Báthory Dániel 
MK2, I. kcs.

Magyar Túrabajnokság, Szanazug, Kőrös
Ezüstérem: Nagy Árpád, Nagy Fanni vegyes páros, 28 km.

Maraton Magyar Bajnokság, Győr
Lukács István, MK1, III. kcs., 10 km; Velky Donát, Báthory Dániel MK2, I. kcs., 5 km, 
IV. hely.

A GSE várja a kajakozni vágyó fi atalokat az egyesület alsógödi csónakházánál. 
Érdeklődni Sinkó László edzőnél, a (06 20) 329-69-01-es telefonszámon lehet.

MAFC (edző Makrai Csaba)
Hídépítő Kupa, Újpesti Öböl, 2000 m
Aranyérem: Havas Balázs K1 ifi , Luczó Bence K1 kölyök III.
Ezüstérem: Hagymási Réka K1 U23-as. 
Bronzérem: Sólyom Dóra K1 serdülő. 

Maraton Magyar Bajnokság, Győr
Aranyérem: Havas Balázs K1 ifi  21 km maraton, Sólyom Dóra K1 serdülő V. 15 km, 
Luczó Bence K1 kölyök III. 10 km.
Ezüstérem: Édelmayer Donát, Oláh Gergely K2 ifi  21 km maraton, Fajka József K1 
ifi  21 km, síkvíz, Csaba Dénes, Freisták Péter K2 serdülő V. 15 km, Freisták Péter 
K1 serdülő VI. 15 km.
Bronzérem: Freisták Ádám K1 ifi  21 km, síkvíz.

Országos Diákolimpia, Szabó Ferenc Emlékverseny, Főiskolai és Egyetemi 
Bajnokság, Sukoró
Aranyérem: Havas Balázs K1 ifj úsági 2000 m, Sólyom Dóra K1 serdülő V. 2000 m, 
Freisták Péter K1 serdülő VI. 2000 m, Luczó Bence K1 kölyök III. 2000 m, Zlatnik 
Gergő szabadidős K1 ifj úsági VII. 500 m. 
Ezüstérem: Édelmayer Zsófi a főiskolás, egyetemista szabadidős 500 m.  
 
MOL II. Felnőtt Olimpiai és Ifj úsági Válogató, Szeged
Ezüstérem: Havas Balázs K1 ifj úsági 1000 m.
Bronzérem: Havas Balázs K1 ifj úsági 500 m.

TAO
Látványos 
ingatlanfejlesztések 
indultak el Gödön 
Az öt látvány-csapatsportág javára for-
dítható társasági adóból származó támo-
gatásnak köszönhetően látványos fej-
lesztések indultak el Alsó- és Felsőgödön. 
Az ingatlanfejlesztésekre hat területen, 
mintegy bruttó 40 millió forintos összeg-
ben kerül sor.

– Alsógödön a GSE edzőpályáján a nemzet-
közi szövetség (FIFA) szabványának megfe-
lelő világítás épül. Emellett a létesítményben 
öltözőbővítési és tetőtér-beépítési munkák is 
folynak. A közelmúltban a pályán a Képvise-
lő-testület kihelyezett ülést tartott, az öltöző-
höz az önkormányzat közel 3 millió forintos 
önrésszel járul hozzá. A kiserdei tisztást be-
kerítettük, optikailag összekötöttük a sport-
teleppel, füvesítjük a megkopott foltokat, 
locsoljuk, sportcélokra és a városi rendezvé-
nyek számára szeretnénk itt színvonalas hely-
színt biztosítani. A csónakháznál – a labdarú-
gók és a kosárlabdázók TAO-lehetőségeinek 
felhasználásával – az emelet átalakításával 
konditermet alakítunk ki. A felsőgödi foci-
pályánál rendezzük a környezetet, feljavítjuk 
a pályát, kiépítjük a világítást. A strandon lé-
tesülő uszoda tervezése és az anyagbeszerzés 
az első ütemnek megfelelően folyamatban 
van. Reményeink szerint hamarosan a be-
ruházásoknak köszönhető új létesítmények 
átadásáról is be tudok számolni – foglalta 
össze az elmúlt hetek történéseit dr. Horváth 
László, a Gödi SE elnöke.

Vasvári Ferenc

Markó József polgármester (jobbra) az alsógödi 
beruházások helyszínén  egyeztet dr. Horváth 
Lászlóval, a Gödi SE elnökével

A GSE kajakszakosztálya hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás-
nevelésre és a szabadidősportra
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SPORT

Labdarúgás
Bajnokcsapat a GSE!
Ráadásul több korosztályban! Remek menetelésüknek köszönhetően 
a felnőttek mellett az U17-es és az U13-as csapat is a legjobbként zárt. A si-
kerkovács edzők: Tuza József, Pató Gábor, Gergely Zoltán és Csánki Attila.
– Felnőtt együttesünk a megyei II. osztály „A” csoportjában versenyezve 
kiemelkedő teljesítménnyel, a jó csapatszellemnek és a sok munkának kö-
szönhetően veretlenül lett bajnokcsapat. Kevés más egyesület mondhatja 
el magáról ugyanezt. Célunk a feljutás a megye I-be. A 2011–12-es szezon 
kulcsszava a „köszönet”. Minden egyes korosztályra, a csapatok edzőire 
az elért komoly sikerekért hálával gondolok. A szurkolók egyre növekvő 
létszáma külön megtisztelő. Lám, ha színvonalas a játék, fokozódik az ér-
deklődés is. Ilyenkor az ember, ha magára marad egy csendes kis sarok-
ban, a gondolataiba réved, számvetést készít és megállapítja: érdemes 
volt dolgozni – mondta Mohai Gábor szakosztályvezető.

– U19-es korosztályunk a tőle elvárható jó teljesítménnyel, a felnőtt csapat 
érdekeit nézve az ezüstérmet szerezte meg. Zömében fi atal játékosállo-
mányunkkal jövőre ismét a bajnoki címért léphetünk pályára. Jelen pilla-
natban a legtehetségesebb focistákkal rendelkező korosztályunk a bajnok 
U17-es, amely három éven belül kétszer nyert bajnokságot, egyszer pedig 
ezüstérmet. A Bajnokok Tornáján egy-egy ezüst- és bronzérmet szerzett, 
s kétszer is mi „adtuk” a megyei gólkirályt. Az U15-ös gárda ebben a baj-
noki szezonban alakult, s az ötödik helyet szerezte meg a sokkal tapasz-
taltabb, már több éve együtt játszó csapatok között. Fiatalok, a bajnokság 
kezdetekor rohamléptekkel toboroztuk össze őket az iskolai csapatokból. 
E tények birtokában a csapat teljesítménye dicséretes. A bajnokságok-
ban szereplő legfi atalabb korosztályunk, az U13-as a komoly edzésmunka 
eredményeképpen szintén bajnoki címet szerzett, míg a Bajnokok Torná-
ján ezüstérmes lett. Mostanra értek össze egységes csapattá, mely a baj-
nokságban végig megmutatkozott bátor játékukban – összegzett Pató 
Gábor utánpótlás-vezető.

A GSE labdarúgást szerető fi atalok jelentkezését várja az óvodásoktól az if-
júsági korosztályig. Érdeklődni Pató Gábornál, a (+36 20) 949-2848-as te-
lefonszámon lehet.

V. F.

Kosárlabda
Véget ért az évad, 
befejeződtek 
a bajnokságok
Véget ért a 2012–13-as versenyévad a GSE ko-
sarasai számára. A felnőttek a Budapest-baj-
nokság D csoportjában ezüstérmes helyen 
zártak; a kadetek a hatodik, a juniorok és 
a serdülők a nyolcadik helyen végeztek, míg 
a gyermekcsapat kupasorozatban vett részt.
– A szezont egy kellemes vasárnapi családi 
nappal zártuk június 17-én a Huzella Iskolá-
ban. Streetball-bajnokságot szerveztünk ve-
gyes csapatokban, amelyekben szülő, gyerek 
és edző egyaránt játszhatott. Délután az év 
legjobbjait díjaztuk korosztályok szerint: em-
lékérmet kaptak a szezonban nyújtott telje-
sítményükért, majd együtt ettünk az udvaron 
főzött „csapatpörköltből” és elköszöntünk 
egymástól. Folytatás augusztusban, amikor 
is elkezdődik a felkészülés a következő évad-
ra, és edzőtáborba utazunk – tudtuk meg 
Andó Mátétól, a közelmúltban megválasztott 
új szakosztályvezetőtől.

A GSE kosarasai. A guggoló sorban a 
szakosztályvezetés: (balról) Nyíri Csaba, Andó Máté 
szakosztályvezető és dr. Megyery Csaba

A családi évzárón, kortól és nemtől függetlenül, 
vegyes csapatok léphettek pályára a Huzellában

Az U17-es bajnokcsapat, jobb szélen Pató Gábor edző, utánpótlás-vezető, bal 
szélen Balázsovits János
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 A József Attila
 Művelődési Ház
 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

Július

13.
péntek

16.30
XIX. Ifj úsági Képzőművészeti 
Alkotótábor záró kiállítása
A kiállítást megnyitja Prokai 
Gábor művészettörténész, 
a Képző- és Iparművészeti

Lektorátus művészeti osztály-
vezetője, a gödi alkotótábor 
művészeti vezetője.

28.
szombat

12.00
Retró Családi Találkozó
a felsőgödi Duna-parton

H
IR

D
ET

ÉS

Fő támogatóink:
JAMH, COATS CRAFTS HUNGARY KFT., 
SZAMOSKÖZI GOBELIN, BÉZS KÉZIMUNKA 
KERESKEDELMI BT., GYÖNGY SZOFT BT.

Elérhetőségeink:
telefon: (06-27) 334-729, (06 30) 447-3855,
(06 30) 343-6602;
web: www.gyuszunyibolt.hu vagy 
www.godimuvhaz.hu

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

Kedves kézimunkázó felnőttek és gyerekek!    
Mindenkinek szeretnénk lehetőséget biztosítani, 
hogy kézimunkáikat közszemlére tegyék, újabb 
technikákat ismerhessenek meg, illetve összeha-
sonlíthassák munkáikat. Rohanó világunkban 
a kézimunka az alkotási kedvnek, a kikapcsoló-
dásnak, a szépérzéknek, az önkifejezésnek egyik 
fontos eszköze. Egyénibb és nem utolsósorban ol-
csóbb az, amit saját kezünkkel állítunk elő, akár 
magunknak készítünk valamit, lakásunkat csino-
sítjuk, akár ha másoknak szerzünk örömet aján-
dékunkkal. Szeretnénk bemutatni, hogy a kézi-
munkázás nem a múlté, folyamatosan fejlődik, és 
fontos szerepet tölt be a mai tárgykultúrában is.

A kiállításra és a versenyre kizárólag a gödi Gyű-
szűnyi kézimunkaüzlet alapanyagaiból készült, 
legfeljebb 5 db kézimunkával lehet nevezni 
az alábbi kategóriákban:
• kötött és horgolt modellek • kötött és hor-
golt terítők • gobelin, tűgobelin, gyöngygobelin 
• keresztszemes kézimunkák • hímzett terítők, vi-
seletek • gyöngyfűzés, gyöngyhorgolás • gyermek 
kézimunkák • vertcsipke-kézimunkák • suba-ké-
zimunkák • patchworkök

Nevezési díj: 
•  Felnőtteknek: 1000.- Ft (5 db, illetve annál keve-

sebb pályamunka esetén is)
•  Gyerekeknek: 500.- Ft (5 db, illetve annál keve-

sebb pályamunka esetén is)
A nevezési díjból befolyt összeget terembérletre, 
egyéb járulékos költségekre fordítjuk. A nevezési 
díjat a kézimunkák leadásakor a Gyűszűnyi Ké-
zimunka Üzletben (2132 Göd, Kisfaludy u. 36.) 
lehet befi zetni.

A kiállítás:
Helye: József Attila Művelődési Ház 
(2131 Göd, Pesti út 72.)
Ideje: 2012. szeptember 14–17.
Megtekinthető: minden nap 10-től 18-ig.
Ünnepélyes megnyitó: 
2012. szeptember 14-én 
17 órakor.
A pályamunkákat zsű-
rizzük, és a legjobba-
kat díjazzuk.
Szeretettel várjuk 
jelentkezéseiket!

énénénénénénénénén 

-
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2012. július 28-án, szombaton

12 óra
„Akikért a harang szól” – Emlékezés a néhai társakra. Duna-parti 
nosztalgiaséta.
Regisztráció, beszélgetés, bográcsgulyásos ebéd

13.30 óra
„Matiné” – Dunai strandélet a 60-as években (dia- és fi lmvetítés)
BM kontra Kőfal-társaság: az 1963-as „galeri-ügy” felidézése

14.30 óra
Tisztelgő összeállítás – Reisenbüchler Sándor animációs fi lmjeiből

15.30 óra
Fotó és fi lm – Helytörténeti jellegű válogatott amatőr fotók 
és fi lmrészletek

16 óra
Q-Rhythm&Blues – Scarabeus – Délutáni emlékkoncert az udvaron

A vetítések a Duna-parti Nyaralóházak színháztermében lesznek.
A programok nyilvánosak, díjmentesek.
A rendezvény alatt a Nemeskéri-Kiss-kúria büfét üzemeltet.

Szervező: Retró Ady Klub

Támogatók:
Göd Város Önkormányzata,
József Attila Művelődési Ház,
Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet,
Nemeskéri-Kiss-kúria, Városi Könyvtár,
Bakelit Filmklub

Retró Családi Találkozó
a felsőgödi Duna-parton

Kedvezményes (500 Ft-os) ebédjegy elővételben július 21-ig:
e-mail: gabor.galle@gmail.com, telefon: 30/370-2491,
e-mail: roner@vnet.hu, telefon: 30/950-9415,
Ady Fiókkönyvtár, telefon: 27/345-101.

Godi_korkep_07.indb   1Godi_korkep_07.indb   1 2012.07.02.   19:17:042012.07.02.   19:17:04



30

Stukatúr gipsz
249,-/zsák
2 kg/zsák

Stukatúr gipsz
1.299,-/zsák
20 kg/zsák

URSA Practic DF 42
3.999,-/tekercs

10/5 cm (10,625 m2/ 21,25 m2)

URSA Silver DF 39
4.999,-/tekercs

10/5 cm (10 m2/ 20 m2)

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 2012.07.31-ig!

Raklap díja: 1950,- /db és 2450,- /db, raklap használati díja: 250,- /db
Az árak tartalmazzák az áfát. 10 raklap felett Dunakeszin és 25 km-es vonzáskörzetében szállítással és ledaruzással együtt értendők!

Mastermax 3 ECO
3 rétegű páraáteresztő tetőfólia

13.999,-/tekercs
75 m2/tekercs

Isofl ex Alu PZ
párafékező tetőfólia

6.599,-/tekercs
60 m2/tekercs

Kertépítő-szépítő akció

LB Knauf kvarchomok
Térkő besöpréshez

799,-/zsák
40 kg/zsák

Térkő 6 cm-es
hullám / parkett
1.799,-/m2 

(szürke)

1.999,-/m2 
(piros, sárga, barna, antracit)

12 x 24 10 m2/raklap 
és parkett 10 x 20 9,7 m2/raklap

Térkő 6 cm-es Viamix
őszi színek
(barna-sárga, piros-sárga)

2.599,-/m2

10 x 10; 10 x 20; 20 x 20
vegyesen egy 9,6 m2/raklapon

Szolgáltatások, amit nyújtunk Önnek: 
•  térkőalap-kiszedés, „tükör” készítés

6.350,- /óra + kiállás kisgéppel
•  szelektív konténeres sitt- és törmelékszállítás

4 m3-es 25.146,-, 8 m3-es 37.846,-
•  ömlesztett áruszállítás 1 m3-től 15 m3-ig 

1.270,- /m3-től
•  kerti szegély lerakása, szintezés, térkövezés, 

besöprés 1.905,- /m2-től

ál dí /db450 - /db rakl h/db kl h

Kerti szegély
100 x 20 x 5 cm

489,-/db 
(szürke)

589,-/db 
(piros, sárga, barna, antracit)
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Strandröplabda-, strandfoci-, strandkézilabda-, beachtennis 
pályák és eszközök bérbeadása öltözővel, zuhanyzóval
a hét minden napján.

Ha 
unod már a 

sorozatokat, ha jó sörre és 

baráti társaságra vágysz, ha nem 

akarod visszafogni magad,

 gyere a Sportteraszra! 

Az olimpia alatt két, 160 cm-es monitorral 

és Soproni akciókkal várunk!

2012-es labdarúgó Európa-bajnokság döntő 

közvetítés Július 1-én, 20:45-től. A hangu-

latról a Little Wings zenekar 

gondoskodik, 18:30-tól 20:00-ig.

2133 Sződliget, 

Kakukk u. 33.

+36-30/549-9294

info@sportterasz.hu

www.sportterasz.hu

        facebook.com/sportterasz

AKCIÓ 
300 Ft/korsó

Apróhirdetések

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

•  Házhoz is megyek: hajvágás, pedikűr. Tel.: (06-70) 269-8446.

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

•  Felsőgöd-Sződliget határán 2 700 m2-es iparterület és egy 40 m2-es 
téglaépítésű kis ház eladó. Villany, víz van. Irányár: 8,5 millió forint. 
Mindenféle tevékenységre alkalmas. Tel.: (06-20) 976-6072.

•  Káposztásmegyer központi részén, igényes lépcsőházban 38 m2-es, világos, 
erkélyes 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, 
erkélyes, csendes, zöldövezeti, klímás lakás tulajdonostól eladó. Szúnyoghálós, 
redőnyös, új nyílászárók. Gázfűtés, alacsony rezsi. Irányár: 8,9 millió forint. 
Érdeklődni lehet: (06-70) 389-7472.

•  CRONOS TÁRSKERESŐ – 40 000 klubtag. Irodák Vácon és Dunakeszin is. 
Tel.: (06-20) 566-5047 vagy vac.ctk.hu.

•  Parkettás vállal hagyományos, szalag- és laminált padlólerakást, csiszolást, 
lakkozást, javítást. Tel.: (06-70) 505-1177.

•  Megbízható, gépkocsival rendelkező óvónő gyermekfelügyeletet vállal akár 
saját otthonában is. Tel.: (06-70) 570-7083.
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Képzett nővér,
gyógymasszőr

nagy szakmai
tapasztalattal,

engedélyekkel,
házi betegápolást

és masszírozást
vállal.

Telefon:
06 20 56 25 066

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

HELYISÉG KIADÓ
üzletnek, irodának 

Felsőgödön a Lenkey 
utcában, az óvoda 

közelében.
Telefon:

(27) /332-245 • (30) /211-55-34

Szeptembertől az Egészségéra Wellnessben, 5–7 és 8–10 éveseknek! 
A gyerekek fejlettségének és érdeklődésének megfelelően külön 
csoportokban. 
Nemcsak lányoknak!
Zenés, játékos foglakozás, ahol a gyerekek elsajátíthatják az aerobik alapjait. 
Szerepet kap a szép mozgás és testtartás, a koncentráció, a ritmusérzék, az 
állólépesség és az izomerő fejlesztése.
Igazi szórakozás ovi és suli után, ennek a nagy mozgásigényű korosztálynak!
Jelentkezni a (06-20) 223-5372-es telefonszámon vagy 
a halasi.dora@freemail.hu e-mail címen augusztus 10-ig lehet!
További részletek a honlapunkon: www.pilates.shp.hu 
(Időpontok, tagdíj, megközelítés.)

Gyerek -Gyerek -
aerobik!aerobik!

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

CSERÉPKÁLYHA-ÉPÍTÉS,
-TISZTÍTÁS, -ÁTRAKÁS

Vízteres
betétekkel is!

Már 40 éve
Gödön,

igény szerinti
kivitelben is!

Molnár Zoltán
06-27-636-595

06-20-591-0768

KONTÉNERRENDELÉS
Sitt-, sóder-, homok- és

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

konténerekkel.

GÉPI FÖLDMUNKA

06-20-941-5805

GÉPI FÖLDMUNKA

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

BŐR- ÉS TEXTIL-
RUHÁZAT-JAVÍTÁS,

ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591
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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.

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!

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

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

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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Húsdiszkont nyílik!
2012. JÚLIUS 10-ÉN AZ AUTÓPIHENŐNÉL, 

A RÉGI HALÁSZCSÁRDA MÖGÖTT.

Kínálat: Sertés- és marhahús
Minőségi magyar termékek

Cím: GÖD, Duna út 41.
(A Duna út és a Pesti út kereszteződésében.)
Elérhetőségeink: (06 30) 959-6877 • (06 30) 894-9315
husdiszkont@gmail.com

Nyitva tartás: 
kedd-péntek 7h–17h
szombat 7h–13h

NYITÁSI AKCIÓ
(július 31-ig): 

minden sertéshús 1000 forint alatt.
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