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Testületi ülés júliusban
Rendkívüli ülés – 2012. július 25.

A 
július végi rendkívüli ülésen nyolc napirendi pontot tárgyaltak a kép-

viselők. A testület elvi támogatását adta egy várhatóan hamarosan 

megjelenő pályázathoz, amelyet a közforgalmú, közútpótló folyami 

révek, a kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények támogatá-

sára ír ki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A benyújtandó anyag szerint 

a város két helyszínnel pályázna a minisztérium támogatására. Az Alsó-

göd–Szigetmonostor révátkelőnél az igényelhető 70 százalékos pályáza-

ti támogatás felhasználásával épülne járda a Csapatpihenő és a Jávorka 

Sándor utca közötti szakaszon, illetve pályázna a város a révátkelő mű-

ködtetési költségeinek 80 százalékára is. A Felsőgöd–Surány révátkelőnél 

az utasváró felújítására, illetve útfelújításra vagy járdaépítésre kerülhetne 

sor, szintén 70 százalékos támogatással. Feltétel, hogy az Önkormányzat 

a megvalósulástól számított öt évig a beruházott értékeket nem idegeníti 

el, s ezt a rév üzemeltetőivel szerződésben rögzíti.

Tárgyalt a testület a Huzella Tivadar Általános Iskola tornacsarnokának par-

kettázásáról is. A szükségessé vált felújítást a Pénzügyi Ellenőrző és Jogi 

Bizottság javaslatára a testület 7 500 000 Ft erejéig támogatja a Fiducia 

Kötvény terhére. 

Közoktatási megállapodást kötött az Önkormányzat a Karácsony Sándor 

Waldorf Óvodát működtető alapítvánnyal. A megállapodás mindkét fél-

nek előnyös: az óvoda plusz normatívát kaphat az államtól, így a városnak 

saját költségvetéséből kevesebb pénzt kell fordítania az önkormányzati 

óvodákból férőhelyhiány miatt kiszorult gyermekek óvodai ellátásának 

biztosítására.

Ötvenezer forintos támogatást kapott az Olajfa Művészház Alapítvány 

a galéria 2012-es programjainak megvalósításához. Az összeg szerepelt 

a város idei költségvetésében, „gödi művészek támogatása” címen.

Együttműködési megállapodást kötött a város a zöldhulladék-lerakót 

üzemeltető vállalkozással. A megállapodás értelmében a szolgáltatásért 

havonta 400 000 forintos díjat számláz ki a vállalkozó az Önkormányzat-

nak. A lakosság által fi zetendő díjak változatlanok maradnak: 200 Ft/zsák 

(120 liter) és 4000 Ft/köbméter. A zöldhulladék lerakásának rendjéről kü-

lön is hírt adunk.

Módosították a 2012. évi Közbeszerzési tervet: első helyre került a Pannó-

nia utca és környéke csapadékvíz-rendezésének I. üteme.

Munkaterv szerint legközelebb szeptemberben ül össze a város Képvise-

lő-testülete, de szükség esetén természetesen a nyári időszakban is ülése-

zik a testület.

Sikeres pályázás esetén  minisztériumi támogatással újulhatna meg a két gödi 

révátkelő és környéke. Fotó: Juhász Emese

Pályázati felhívás 
pszichológus állás 
betöltésére
A Göd Városi Pedagógiai Szakszolgálat pá-

lyázatot hirdet pszichológus álláshely be-

töltésére.

Az új munkatárs feladata: a város intézmé-

nyeiben integráltan nevelt sajátos nevelési 

igényű (SNI-s) gyermekek ellátásának segíté-

se, különös tekintettel az autizmus spektrum-

zavar ellátására.

Elvárás: szakirányú felsőfokú végzettség

Beadási határidő: 2012. augusztus 31.

A pályázat beküldendő postai úton a követ-

kező címre: Városi Pedagógiai Szakszolgálat, 

2132 Göd, Ady Endre út 6.

Az állás betölthető: 2012. szeptember 3-tól.

A pályázati kiírás részletesen megtekint-

hető a www.kozigallas.hu adatbázisában 

a 133/2012-es azonosítószámon.

Százhetven rászoruló 
gyermek kap nyáron is 
meleg ebédet Gödön
– Szélesíteni a szociális ellátások körét, még-

hozzá a város szempontjából költséghaté-

kony módon – ez a legnagyobb kihívás és 

egyben az egyik legfontosabb megoldan-

dó feladat napjainkban – nyilatkozta Lenkei 

György, a Szociális Bizottság elnöke. 

– A bizottság kezdeményezésére dr. Kármán 

Gábor hatósági osztályvezető készített egy 

pályázatot, melyet a kiíró minisztérium min-

den pontjában elfogadott. Ez a munka teszi 

lehetővé, hogy az idei nyáron negyvenöt na-

pon keresztül százhúsz rászoruló gyermek 

kaphat meleg ebédet, további ötven kiskorú-

nak a Szociális Bizottság saját keretéből fi nan-

szírozza meg ezt az ellátást. Van, aki az Alap-

szolgáltatási Központ gyermektáborában 

kapja meg az ebédet, másoknak naponta 

kiszállítjuk melegítésre és tálalásra egyaránt 

alkalmas csomagolásban az ételt, amelyet 

a Huzella Iskola konyháján, rendszeres ellen-

őrzés mellett főznek. A pályázat egyik felté-

tele az volt, hogy az alapanyagok minimum 

33 százalékát helyi termelőktől kell beszerez-

ni, ugyanis a közel hárommillió forintos össz-

értéknél ez már jelentős másodlagos haszon 

a térségnek. Egészen pontosan az itteni zöld-

ség- és gyümölcstermelőknek – tudtuk meg 

Lenkei Györgytől.

V. Pálfai Kinga
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Új helyre költözött a NAV
Június 4-étől az adózók a főváros XIII. kerüle-

tében, a Dózsa György út 128–130. szám alatti 

Spirál irodaház B. épületében találják a NAV 

Észak-budapesti Adóigazgatóságának Köz-

ponti Ügyfélszolgálatát. 

Az ügyfélfogadás rendjéről bővebb tájékoz-

tatás a www.nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg/re-

giok/kozepmagyarorszag/ugyfelszolgálatok 

internetes felületen található.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Közép-magyarországi Regionális 

Adó Főigazgatósága

Tájékoztató Göd város aktuális pénzügyi helyzetéről 

2012. június 27. – 2012. július 25.
(Az összegek ezer forintban értendők.)

2012. június 2012. július

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 

pénzkészlete (számlákon lévő összegek 

+ pénztár):

90 260 103 301

A TESZ és az intézmények pénzkészlete 

(számlákon lévő összegek + pénztár):
68 432 71 481

Lekötött betétek összesen: 450 000 300 000

Az ÖK pénzkészlete összesen (számlákon lévő 

összegek + pénztárban lévő összegek 

+ lekötött összegek):

608 692 474 782

Folyószámlahitel összege: 0  0

A 2012. évben eddig befolyt adóbevételek ösz-

szege összesen:
645 619 653 995

A normál fi nanszírozási műveleteken kívüli, az előző 

hónapban 10 M forintot meghaladó tételek listája:

nem volt 

ilyen 

nem volt 

ilyen

Lejárt tartozás: 0 0

A fenti táblázat a 2012. június 26-ai és július 23-ai állapotokat mutatja.

dr. Pintér György
alpolgármester

Fejlesztések átadása 
A Gödi Sportegyesület kezdeményezésére az el-

múlt több mint fél év során számos vállalkozó 

ajánlotta fel társasági adójának hetven százalé-

kát a sport támogatására. A GSE, a vállalkozók és 

az önkormányzat összefogásának köszönhetően 

már e néhány hónap alatt is jelentős fejlesztések 

valósulhattak meg a városban, jó néhány pedig fo-

lyamatban van. 

A beruházások első szakaszában 

•  megújult és részbeni világítást kapott a felsőgödi 

focipálya; 

•  megszépült az alsógödi kiserdei tisztás;

•  konditerem létesült a csónakház tetőterében;

• az alsógödi edzőpályán korszerű világítás épült;

•  sor került a sporttelep tetőterének beépítésére, 

az öltözők bővítési lehetőségének megteremté-

sére.

A testületi üléseken elhangzó pénzügyi  tájékoztatás főbb számait 

ezentúl hónapról hónapra közöljük a lap hasábjain is. 

Előző  lapszámunkban a táblázat egy sora hibásan jelent meg, ezért 

a július havi, aktuális adatok mellett most újra feltüntetjük a júniusi 

számokat is.

(A szerk. )

Gödről is várják a jelöléseket 
a Pest Megye Környezetvédelméért Díjra

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése évente két-két, oklevél-

lel és emlékplakettel járó Pest Megye Környezetvédelméért Díjat 

adományoz olyan, Pest megyében élő magánszemélyeknek, illet-

ve a megyében tevékenykedő közösségeknek (civilszervezeteknek, 

helyi egyesületeknek stb.), akik/amelyek az épített és a természetes 

környezet állapotának megóvása, jobbítása és fejlesztése, a környe-

zettudatos szemlélet kialakítása érdekében az adományozást meg-

előző évben kiemelkedő értékű munkát végeztek. 

  

A Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozására javasla-

tot tehetnek: Pest megye települési önkormányzatai, a megyében 

élő magánszemélyek, illetve a megyében tevékenykedő társadalmi 

szervezetek, civilszervezetek, helyi egyesületek.

A javaslattétel módja:

A javaslattevő és a javasolt nevének, címének, elérhetőségének 

megadása mellett a javasolt személy vagy közösség tevékenységé-

nek rövid (néhány A/4-es gépelt oldal terjedelmű) bemutatása. 

A javaslatok benyújtandók postai úton, az alábbi címre: 

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Területfejlesztési Koordi-

nációs és Irányítási Iroda, 1052 Budapest, Városház u. 7. 

 

A borítékra írják rá: „Pest Megye Környezetvédelméért Díj”.

 

A javaslatok benyújtási határideje: 2012. szeptember 1.

Információ: Szabóné Pányi Zsuzsanna megyei főépítész

Mobil: (06-20) 9369-607, e-mail: panyiz@pestmegye.hu

A korszerű világításnak köszönhetően 

a sportpályákon ezentúl sötétedés után is lehet majd 

rendezvényeket, edzéseket tartani

Meghívó
A Gödi Sportegyesület az elkészült létesítményeket 

augusztus 17-én adja át a városnak.
Ezen a napon 17 órától családi piknik lehetőségével, 

estébe nyúló, változatos sport- és szabadidős 
programokkal várják a lakosságot.

A rendezvények helye:
az alsógödi kiserdei tisztás és a felsőgödi focipálya.

Mindenkit sok szeretettel várnak!
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Gödön elhunytak
Kovács Endréné (sz.: Nagy Mária Terézia) 60 éves
Bíró László 68 éves
Temesvári János 69 éves
Szoboszlai Szabolcs István 38 éves
Márkus Istvánné (sz.: Virsinger Erzsébet) 83 éves
Schottner Éva 84 éves

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2012. jú-
nius 22-én 14 órakor a gödi új temetőben Debre 
László búcsúztatóján részt vettek, és gyászunkban 
osztoztak.

A gyászoló család

2012. július hónapban
Gödön házasságot kötöttek

Kassa Tibor és Füzesi Ildikó
Olár Zoltán és Polyák Beatrix
Farkas Sándor és Csabai Anita Terézia
Pap Zoltán és Tóth Ágnes
Bittmann Péter Ferenc és Cador Marianne 

– Egy kedves, magához és másokhoz is 

szigorú, ám igazságos, hívő embert, test-

vért, barátot ismerhettem meg szemé-

lyében. (…) Külön köszönettel tartozom 

neki a hol kedvesebb, hol keményebb 

megjegyzéseiért, útmutatásaiért, ame-

lyek mindig előbbre vitték az én szolgá-

latomat is – Szotyori Nagy Gábor.

– Évtizedeken keresztül készítette fel lel-

kes-szigorúan a cseperedő evangéliku-

sokat – akik ma itt vagyunk. Többen is 

emlékezhetünk a szép szövegmondást 

megkövetelő, alapos próbákra, majd 

a meghitt hangulatú előadásokra a ke-

resztelőkön, a karácsonyi műsorokban, és 

más köszöntők alkalmával. (…) Most nagy 

a feladatunk. (…) De hiszem, hogy az a sze-

retet, gondoskodás, takarékosság, a lelki 

közösségünk fennmaradásának érdeké-

ben megkövetelt szigor, de a jó humor is, 

ahogyan Márta néni élt közöttünk, sokáig 

példaértékű marad nemcsak a jelen, ha-

nem a jövendő presbitériuma számára is 

– Tóthné Barcs Ágnes.

– Gazdag életéből szakított időt arra is, 

hogy részt vegyen a Göd történetéről szó-

ló tizenöt kötetes helytörténeti sorozat 

szerkesztői munkájában. Természetesen 

önzetlenül. 

A tőle megszokott precizitással dolgozta 

fel a számunkra irgalmatlan politikai vál-

tozások, a két világháború okozta tragikus 

emberveszteségek, politikai bosszúállá-

sok ártatlan áldozatainak hiteles történe-

tét. Sok, nagyon sok derék gödi ember 

arca jelenik meg előttünk, ha olvassuk 

írásait. Egy másik hiteles dolgozatában 

írta meg kedves Istenházának (az alsógö-

di evangélikus templomnak) történetét, 

amelynek gondozásában később maga is 

– ahogyan ez egy gyémántdiplomás pe-

dagógushoz illik – híven, hűségesen részt 

vett – Bátorfi  József.

– 1990 és 1994 között a gödi képviselő-

testület KDNP-s színekben megválasztott 

tagjaként az oktatásért és a kultúráért fe-

lelős szakbizottság lelkiismeretes és elhi-

vatott munkatársa volt – dr. Szinay József.

Ha félig hunyom le a szemem, mellettem 

ül a Zenés Áhitatokon, az Operabarátok 

Óráján, látom őt a kiállítások megnyitóin, 

városi ünnepeken üdvözöljük egymást. 

Ha teljesen behunyom a szemem, gyerek 

vagyok, ülök kertjének hatalmas fekete-

cseresznye-fáján. Onnan csalogat le süte-

ményt kóstolni. Ha jól érzem, diós…

V. Pálfai Kinga

Akinek Göd volt a világ közepe
DR. SZÉLL ANDRÁSNÉ, SZÜLETETT DEBRECZENI MÁRTA 19282012
„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött”

(Jób könyve 19, 25.)

Ő választotta ki a fenti igét, Márta néni. Odaátról is tud adni, nyomot hagyni, ahogyan egész életében tette. Talán 

az mutathatja meg leginkább, milyen emberek vagyunk, hogy hiányunk mit vált ki a körülöttünk élőkből. Debre-

czeni Mártára így emlékezünk…

Debreczeni Márta és Kálmán

Dr. Széll Andrásné, született Debreczeni 

Márta
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A gödi pincepörkölt sikere Székelyföldön
Van a városban egy cég, amely azzal foglalkozik, hogy székely kapukat 

hoz be Magyarországra Erdélyből, s ezeket a megrendelő által kívánt 

helyen fel is állítja. A gödi kft. kereskedelmi partnere az a székelyföldi 

falu – a Kézdivásárhelytől mindössze 6 km-re fekvő Torja –, ahol a vi-

lág legnagyobb székely kapuja és a legmagasabb kopjafája áll.

A torjai falunapokra a jó kapcsolatokra való tekintettel minden év-

ben hivatalos Borsiczky Ottó, a cég ügyvezetője és csapata. Ilyenkor 

a sok egyéb rendezvény mellett sor kerül az immár hagyományos 

nemzetközi főzőversenyre is. Tavaly a gödiek a harmadik helyet sze-

rezték meg, de az idén ezt a szép eredményt is sikerült felülmúlniuk. 

A torjai testvértelepülések, a környékbeli székely egyesületek, a ven-

dégként meghívott német és több román település főzőversenyén 

a hatfős gödi csapat első helyezést ért el pincepörköltjével. 

Reméljük, a díjnyertes mesterművet egy arra alkalmas gödi rendez-

vényen hamarosan itthon is megkóstolhatjuk majd!

A körutazás utolsó 
állomása: Vajdaság
A Gödi Keresztény Konzervatív Baráti Kör Erdély, 

Kárpátalja, Felvidék és Burgenland után ezúttal 

a délvidéken tett látogatást – így megvalósítva 

régi vágyukat, a Kárpát-medence bebarangolását.

– Boldogok vagyunk, hogy bejárhattuk és láthat-

tuk a történelmi Magyarországot, azt a gyönyörű 

Kárpát-medencét, amelynek szépsége és gazdag-

sága egyedülálló Európában, s talán a világon is. 

Megismerhettük a magyarság élő kultúráját, a vi-

dékek természeti és épített szépségeit, a kisebb-

ségi lét mindennapjait.

Az együvé tartozás gondolata már 1992-ben meg-

született, és ez a vágy, eszme hajtott bennünket 

abban, hogy újabb és újabb magyarlakta terü-

letekre jussunk el. Vittük a jó hírt hazulról, hogy 

együtt vagyunk, és nem tudnak elválasztani ben-

nünket egymástól az országhatárok. A Trianont 

követően elszakított országrészek magyarjainak 

reményt, kitartást, jövőbe vetett hitet vittünk. 

Egymást biztatva, segítve, támogatva tudnak és 

tudunk megmaradni a szülőföldön.

A Vajdaságban dr. Sándor Csaba szabadkai szüle-

tésű, volt gödi fogorvos kalauzolásával vettük cél-

ba a látványosságokat: történelmi jelentőséggel 

bíró helyeket, csodálatos épületeket és gyönyörű 

tájakat csodálhattunk meg, érintve Szabadkát, 

Palicsot, Péterváradot, Bácsot, Zombort, Zentát és 

Magyarkanizsát. Hagyományainkhoz híven, az út 

során koszorúztunk a zentai csata emlékművénél, 

és Szabadkán a Zentai úti temetőben a Vergődő 

madár-szobornál (Kalmár Ferenc munkája), melyet 

az 1944-es délvidéki vérengzések emlékére állítot-

tak – számolt be vajdasági látogatásukról Farkas 

Márton, a KDNP gödi szervezetének elnöke.

V. Pálfai Kinga

fotó: Trombitás József

Mindig a sárga úton… kerékpárral is
Június végén felújították az EuroVelo kerékpárút gödi szakaszán 

a felfestéseket. A kezdeményezés ezúttal az Észak-pesti Kerékpáros 

Klubtól érkezett.

Megkoptak a néhány éve fehér festékkel készített piktogramok 

a gödi szakaszon. Ez indokolta a felújítási munkát, melyet a kerék-

páros klub részéről Hubik Tibor, a gödi önkormányzat részéről pedig 

Kovacsik Tamás szervezett. Tizennyolc fős önkéntes bringás csapat 

érkezett, akik a rekkenő hőségben ötven kerékpár-piktogramot és 

nyolcvan irányjelző nyilat festettek fel az egyértelmű haladási irány 

megjelölésére. A sárga festéket és az eszközöket az önkormányzat 

biztosította.

Az extrém melegben végzett kitartó munkát a város nevében egy 

Duna-parti estebéddel köszönték meg a szervezők.

V. P. K.

Kalmár Ferenc: Vergődő madár 

(áldozati emlékszobor az 1944–45-ben kivégzett 

magyarok emlékére)

A sárga színű jelek mentén gyerekjáték a közlekedés
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A 
köztisztviselők napját 1997 óta 

ünneplik Magyarországon, min-

den év július elsején. 1992-ben 

ezen a napon lépett életbe a köztiszt-

viselői törvény. Július elseje 2001 óta 

munkaszünet a köztisztviselők szá-

mára, ezért a hivatalok ezen a napon 

csak ügyeletet tartanak.

Gödön június 30-án került sor az Év 

Köztisztviselője Díj átadására, amelyet 

idén a több mint 30 év szolgálat után 

nyugdíjba vonuló Marton Lajosné ka-

pott meg.

A gödi köztisztviselők az ünnep alkal-

mából a Dunakaland Kalandpark csa-

patépítő programján vehettek részt 

a Duna-parti Nyaralóházak területén, 

illetve a verőcei kerékpártúrát is vá-

laszthatták a kihívások közül. A biza-

lomépítő, csapatkohéziós játékokban 

négy csapat vett részt, amelyek önfe-

ledten vetették bele magukat a logi-

kai és fi zikai tartalékokat megmozga-

tó versengésbe.

A Dunakaland Kalandpark főhadi-

szállása a Kék Duna Klub Hotelben 

található. Jelenleg a Dunakanyar 

legnagyobb, huszonegy állomásos 

kalandparkjában felnőttek számára 

kiépített kötélpályával, sárkányhajó-

zással, ügyességi játékokkal, (rend-

számos) quad- és terepjáró-, valamint 

túlélőtúrákkal várják a vendégeket. 

A pályák és a feladatok egy része 12 

éves kortól, 140 cm-es testmagasság-

tól teljesíthető, így a kalandparknak 

gyakori vendégei az általános isko-

lák felső tagozatos osztályai, illetve 

a középiskolás korosztály. Az osz-

tálykirándulások szezonjában akár 

két-három osztály is bejelentkezik 

naponta az ország különböző vidé-

keiről, sőt, a Felvidékről is rendsze-

resen érkeznek csoportok a kaland-

parkba, ahol profi  animátorok várják 

a vendégeket. – Egy-egy program 

szervezését mindig előzetes igényfel-

méréssel kezdjük. Felmérjük a csapat 

összetételét: méghozzá korra, nem-

re, munkaterületre vonatkozó adatok 

alapján. Nem ugyanazt kedveli negy-

ven óvónő, mint ugyanannyi bankár, 

tűzoltó vagy hivatásos honvéd, pláne 

egy osztálynyi kamasz. A kapacitá-

sunk és a kalandparkhoz kapcsoló-

dó infrastruktúra lehetővé teszi akár 

500-800 fős rendezvények lebonyo-

lítását is. Ekkora létszámú rendez-

vényre idén, illetve az elmúlt években 

is több esetben volt már példa, ám 

ez nem jelenti azt, hogy az egyetlen 

unokájával a kalandparkba látogató 

nagymamát ne fogadnák ugyanolyan 

szeretettel és odafi gyeléssel, mint 

a nagy rendezvények résztvevőit. 

Általában forgórendszerben mutat-

juk be vendégeinknek az ötméteres 

magasságban felállított kötélpályát, 

a sárkányhajózást, illetve az egyéb 

ügyességi feladatokat. Akkor igazán 

jó a kaland, ha a kezdeti félelmet, ide-

genkedést, feszültséget, amit a fi zikai 

megpróbáltatásoktól való viszolygás 

okoz, felváltja az önfeledt játék. Füg-

getlenül attól, hogy egyéni vendég, 

családi ünnep vagy csapatépítő tré-

ning résztvevője-e a hozzánk érkező, 

akkor végezzük jól a munkánkat, ha 

a kaland során mindvégig biztonság-

ban érzi magát és feltöltődik, élmé-

nyeket szerez a nálunk töltött órák so-

rán. Szerencsére jók a visszajelzések, 

sok a visszatérő vendég, akár céges 

rendezvényekről, akár családi ese-

ményekről, születésnapokról, legény- 

vagy leánybúcsúkról legyen is szó. 

Sokan felfedezték már azt a szolgál-

tatásunkat is, hogy ajándékutalvány 

megvásárlásával juttathatják hozzá 

ismerőseiket, barátaikat az általunk 

kínált kalandokhoz. 

Minden esetben a vendégeink igényei 

szerint alakítjuk a programot, például 

a sárkányhajóban egyesek edzés-, má-

sok túrajelleggel szeretnék kipróbál-

ni ezt a mozgásformát. Az utóbbiak 

gyakran parti piknikkel is kiegészítik 

az evezést. Egyébként a sárkányha-

jóban minimum tíz, maximum 21 fős 

legénység evezhet, az úszni tudás 

nem feltétel, viszont a mentőmellény 

kötelező. A dobos segítségével a csa-

pat rövid idő alatt felveheti a közös 

ritmust, amelyet az első sorban ülő 

vezérevezős páros diktál. Játékos túl-

élő feladatokat a vízi utak során is fel 

tudunk kínálni, csakúgy, mint az erdei 

vagy éppen homokdűnés, mocsaras 

tájakon száguldó négykerekes túrá-

kon.

Aki pedig vonzódik az extremitáshoz, 

biztosan kedvét leli az ingó-lengő kö-

télpályákon, ahol változatos techni-

kákra van szükség ahhoz, hogy két fa 

között ne a biztosítókötéltől függjön

a továbbhaladása. 

Nagy igény mutatkozik egy 6 és 12 

éves kor közötti gyermekeknek épí-

tett pályára is… Ha minden rendben 

halad, nyár végére a Szakáts-kertben 

ki is épül az e korosztálynak szánt kö-

télpályarendszer, ugyanis a Kék Duna 

Hotel területén erre már nincs ele-

gendő hely.

A kalandokra vágyók kereshetnek 

bennünket a helyszínen (2131 Göd, 

Kék Duna utca 34.), pénteken, szom-

baton és vasárnap 14 és 18 óra között, 

illetve a www.dunakaland.hu webol-

dalon, valamint a (06 30) 246-6115-ös 

telefonszámon – invitálja a Gödi Kör-

kép valamennyi olvasóját Viola Albert, 

a kalandpark vezetője.

V. Pálfai Kinga

Köztisztviselők kalandjai
Gödön található a Dunakanyar legtöbb állomásos, felnőttek számára épített kötélpályája
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Közérdekű információk 
a hulladékkezeléssel kapcsolatban
ZÖLDHULLADÉK LERAKÁSA

A kertben és a ház előtti közterületen keletkező növényi hulladékot a zöldhulladék-le-

rakóban veszik át és ártalmatlanítják.

A telep megközelítése: a Nemeskéri Kiss Miklós utcáról, a temetővel szemben nyíló 

földúton keresztül.

Nyitva tartás: szerdán és szombaton 8 és 18 óra között.

A zöldhulladék leadásakor fi zetendő díjak: 200 Ft/zsák (120 liter) és 4000 Ft/m3. 

A zöldhulladékot a TESZ az ingatlanok elől nem szállítja el.

ELEKTRONIKAI HULLADÉK LEADÁSA

A gödi lakosok a háztartásban keletkező elektronikai hulladékot a Településellátó 

Szervezet (2132 Felsőgöd, Duna út 5.) udvarán található konténerben helyezhetik el 

a szemétszállítás ügyfélfogadási idejében bármikor. 

KOMPOSZTKERETEK IGÉNYELHETŐK 

A Településellátó Szervezetnél  2500 forintos, támogatott áron kapható, 1 m3 űrtar-

talmú, kezelt  égerfa komposztládák megvásárlásával az elmúlt két hónapban kétszáz 

háztartás csatlakozott a városban a kerti- és biohulladékot komposztálással ártalmat-

lanítók táborához.

További komposztkereteket igényelni 2012. augusztus 31-éig lehet a TESZ-nél telefo-

non vagy személyesen a szemétszállítás ügyfélfogadási idejében. 

Kedvezményes árú komposztkereteket azok kaphatnak, akiknek nincs szemétszállítási 

díjtartozásuk. 

A neveleki lakosok  a komposztládákhoz 5000 Ft/darab áron juthatnak hozzá. (Mivel 

a nevelekiek jelenleg még nem gödi adózók, az árkedvezmény rájuk egyelőre sajnos 

nem vonatkozik.)  

A TESZ ELÉRHETŐSÉGEI ÉS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

Cím:  2132 Felsőgöd, Duna út 5. (Bejárat a Kisfaludy utca felől)

Telefon: (06-27) 530-613

 Web: www.telepulesellato.hu

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI ÜGYFÉLFOGADÁS 

Hétfő: 13 –18 óráig

Szerda: 7–12 és 13–15 óráig

Péntek: 7–12 óráig

Ellenőrzések 
a hulladéklerakó telepen
A Településellátó Szervezet (TESZ) szemétszállítá-

si csoportjának vezetője, Sillóné Kőműves Mónika 

a közelmúltban ellenőrzést végzett a hulladékle-

rakó helyen azzal a céllal, hogy a TESZ minél pon-

tosabb képet kapjon a kukásautók által begyűjtött 

kommunális hulladék összetételéről. A tapaszta-

latok szerint sajnos még mindig előfordul, hogy 

a lerakóhelyre érkező háztartási hulladékok között 

zöldhulladékot találnak. Holott kerti hulladékot 

szigorúan tilos a kukákba dobni! A lerakóhelyen 

ugyanis súlyos – alkalmanként 100 ezer forintos – 

büntetést szabhatnak ki arra a cégre, amely nem 

tartja be a törvényben meghatározott előírásokat, 

és zöldhulladékot is tartalmazó kommunális hulla-

dékot szállít a telepre. A büntetéseket a TESZ-nek 

adott esetben természetesen ki kell fi zetnie, ám 

a szemétszállítással kapcsolatos minden költség 

végső soron a szolgáltatást igénybe vevő lakos-

ságot terheli. Ha a hulladék lerakásának költsége 

a büntetések miatt megnő, az a szemétdíjak emel-

kedését vonhatja maga után. A TESZ munkatársai 

ezért a jövőben még gyakrabban vizsgálják majd 

át a ház elé kitett kukákat, és ha kerti hulladékot 

találnak benne, a tárolóedényt nem ürítik ki.

Az ellenőrzés másik tapasztalata, hogy a háztartá-

si hulladék egy jelentős részét olyan hulladék teszi 

ki, amit érdemes volna szelektív módon gyűjteni. 

A sárga zsákokban kihelyezett szelektív hulladé-

kot a TESZ a szemétszállítási napokon térítés-

mentesen szállítja el az ingatlanok elől. Azokban 

a háztartásokban, ahol külön gyűjtik a tényleges 

hulladékot, az újrahasznosítható anyagokat (a pa-

pírt, a műanyagot és a fémet) pedig sárga zsákok-

ba helyezik, az esetek többségében nincs szükség 

a 120 literes tárolóedényre. Elegendő a kisebb 

(60 literes) kuka is. Ez pedig éves szinten több ezer 

forint megtakarítást jelent a családnak. 

Értesítés a lomtalanításról
Gödön 2012. szeptember 17. és 21. között lomtalanítás lesz. 

A szállítást a TESZ mindenhol az adott körzetre érvényes szemét-

szállítási napon végzi.

A lomot – amelynek mennyisége háztartásonként maximum 

3 m3 lehet – reggel 7 óráig kell kihelyezni az ingatlanok elé.

Kérjük, ne készítsen ki:

•  veszélyes hulladékot (például festéket, vegyszert),

•  építési törmeléket, ablaküveget,

•  zöldhulladékot,

•  újrahasznosítható csomagolási hulladékot.

Elektronikai hulladékát a fenti időszakban leadhatja a Polgár-

mesteri Hivatal (2131 Göd, Pesti út 81.) és a Településellátó Szervezet 

(2132 Göd, Duna utca 5.) udvarán.

Kérjük, hogy a lomtalanítás után az ingatlanok előtti rend helyre-

állításában szíveskedjenek együttműködni!

Településellátó Szervezet

Szemétszállítási Csoport

A TESZ a szelektív hulladékkal telt, sárga 

zsákokat minden második héten (a hónap 

páratlan hetein) gyűjti össze és szállítja el 

az ingatlanok elől.
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A 
Gödi Szerb Kisebbségi Önkor-

mányzat 2002-ben alakult az-

zal a céllal, hogy – a helyi sajá-

tosságok fi gyelembevétele mellett 

– a szerb kisebbség érdekeit képvisel-

je, és azokat érvényre juttassa. A kez-

deményezés édesapám, Novákovics 

Mihály érdeme, aki élete végéig tá-

mogatta, segítette munkánkat. A cé-

lok elérése érdekében együttműkö-

dünk Göd város Önkormányzatával, 

a Szerb Országos Önkormányzattal 

és a Pest megyei Területi Szerb Ön-

kormányzattal. A képviselők maguk 

közül választják meg az elnököt, il-

letve annak helyettesét. A korábbi 

két ciklusban öt-öt képviselőnk volt, 

ám a legutóbbi nemzetiségi törvény 

immár csak négy képviselőt engedé-

lyez. 2002 óta ér az a megtiszteltetés, 

hogy a képviselők bizalmát elnökként 

élvezhetem – kezdi a bemutatkozást 

Pandurovic Anica.

– Szervezetünk alapvető céljai közé 

tartozik, hogy segítse a szerb nemze-

tiségűeket önazonosságuk megőrzé-

sében, ápolásában, átörökítésében. 

Ennek érdekében olyan programokat 

szervezünk, ahol a gödiek – azaz nem 

csupán a Gödön élő szerbek – meg-

ismerhetik a szerb népszokásokat, 

hagyományokat és a nyelvet. A Szerb 

Napok keretében belekóstolhattak 

a szerb népzene, néptánc világába, 

no és a szerb ételkülönlegességekbe.

Az itteni őslakos szerbek hívők, rend-

szeres templomba járók. Vallásukat 

főként a Budai Szerb Ortodox Egyház-

megye budapesti, Szerb utcai temp-

lomában gyakorolják. A fi atalok val-

lási nevelése Budapesten, a Rózsák 

terén, a Nikola Tesla Szerb Tanítási 

Nyelvű Általános Iskolában és Gimná-

ziumban történik.

A Gödi Szerb Önkormányzat támogat-

ja a szerb nyelvoktatást, az anyanyelvi 

és hagyományőrző táborokban való 

részvételt. A nyár folyamán mi is ven-

dégül látjuk egy napra a csobánkai, 

a pomázi és a budakalászi szerb gye-

rekeket egy ilyen tábor keretében. 

– Működésünk problémamentes, ami 

elsősorban annak köszönhető, hogy 

Göd város Önkormányzatának Kép-

viselő-testületével jó a kapcsolatunk. 

Az elmúlt évek során voltak közös 

rendezvényeink is (például a Boban 

Markovic-koncert), s reméljük, lesz 

folytatás.

A Városháza dolgozói segítik a mun-

kánkat, köszönet érte. 

Szeptember elejére tervezzük az ez 

évi Szerb Napokat, amelyre minden 

érdeklődött szeretettel várunk a Du-

na-partra – hangzott el végezetül 

a kedves meghívás.

V. Pálfai Kinga

Nagyon kevés, mindössze 6-7 ezer 

„őslakos” szerb él Magyarorszá-

gon. A szörnyű jugoszláviai háború 

közben és után, az elmúlt évek so-

rán kisebb-nagyobb csoportokban 

újabb szerb családok érkezettek 

hozzánk, s ideiglenes tartózkodási 

vagy letelepedési engedéllyel él-

nek Magyarországon. 

Az „őslakos” szerbek 1690-ben 

Csarnojevics Arzén pátriárka veze-

tésével nagyobb csoportban me-

nekültek Magyarországra. Elsősor-

ban a Duna mentén telepedtek le, 

így többek között Esztergomban, 

Komáromban és Győrött alapítot-

tak egyházközségeket. 

Azt, hogy összesen hány szerb él 

Gödön (illetve Magyarországon), 

nem lehet pontosan tudni. A nép-

számlálási adatok és az egyház, 

illetve az iskolák dokumentáci-

ója között igen nagy az eltérés. 

A 2001-es népszámlálás szerint kö-

zel 4000 szerb élt a magyar határo-

kon belül, ám szerintem a szerbek 

száma ennél jóval nagyobb, elkép-

zelhető, hogy több mint kétszere-

se. Egy biztos: az utóbbi időben 

nem sokan vallják be nemzetiségi 

hovatartozásukat (főleg a szerbek). 

(Édesapám 2000 körül szervezett 

egy országos szerb focibajnoksá-

got Gödön, s akkor a gödi sportpá-

lyára kb. 900 szerb jött el.)

Novákovics Mihály 2012 februárjában 

bekövetkezett haláláig segítette a helyi 

szerb kisebbséget

Budapesttől északra, a Dunának ezen az oldalán a gödi az egyetlen helyi 

szerb önkormányzat. A szervezet megalakulásáról, céljairól, működéséről, 

valamint az általa képviselt közösségről, összetartásáról, nemzeti és vallási 

hagyományairól Pandurovic Anicával beszélgettünk.

Pandurovic Anica a Szerb Kisebbségi 

Önkormányzat elnökeként képviseli a helyi 

szerbek érdekeit

Nemzeti önazonosság és hagyományok
BESZÉLGETÉS A GÖDI SZERB KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉVEL
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Az elmúlt időszakban csaknem 850-en rendeltek házszámtáb-

lát. Az elkészült táblák – 900 Ft/db egységáron – az alábbi he-

lyen és időpontokban vehetők át.

Az átvétel helye: a Göd Városi Kommunikációs Nonprofi t Kft. 

irodája, a volt BM-üdülő területe.

Cím:

2132 Felsőgöd, Jósika u. 14. 

Bejárat a Duna út végétől 40 méterre balra, Alsógöd irányába.

Az átvétel időpontjai:

•  2012. augusztus 16., csütörtök: 7 órától 14 óráig 

•  2012. augusztus 17., péntek: 14 órától 20 óráig

Pótátvételi időpont:

2012. augusztus 31., péntek: 7 órától 14 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 házszámtáblák kiszállítása folyamatos, ám a megrendelők 

nagy száma miatt hosszabb időt vesz igénybe. A kft. munkatár-

sa a hét minden napján (akár hétvégén is) keresheti a megren-

delőket. Akiket nem talál otthon, azok a házszámtáblát a fent 

megjelölt helyen és időben személyesen vehetik át.

*

 Tájékoztatást hétfői és szerdai napokon 8 és 9 óra között lehet 

kérni a következő telefonszámon: (06 21) 292-0022. További in-

formációk: www.god.hu. 

Legyenek jól láthatóak a házszámok!
Fontos információk azoknak, akik házszámtáblát rendeltek
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G
öd tulajdonképpen folyami ci-

vilizáció, folyó menti kultúra: 

civízináció, azaz (vad)vízi közös-

ség. Bárhonnan jön és bármerre tart 

az ember, mindig ott hömpölyög – 

vagy holtágként bliccel – a háta mö-

gött egy nagyobbacska víztömeg, 

alias Duna (Donau, Danube, Dunaj). 

Nedves a közeg, és ez egy dög meleg, 

tűzforró, hőrekordokkal súlyosbított 

nyári időszakban rendkívül hálás do-

log. Térülünk-fordulunk a fürdőnad-

rág–törülköző–strandpapucs felsze-

relésben, és hopp!, már mártózunk, 

ringatózunk, pancsolunk is a hullám-

verésben. Kezdők csak a sekélyben, 

haladók derékig, és ott van még 

a mély víz, de az már csak az igazán 

heveseknek. Persze néha vissza-visz-

sza kell térnünk a szárazföldre, hogy 

partra vetett halként tovább aszalód-

hassunk az afrikai légáramlatok ölelé-

sében. A hőség maga kínálja a témát, 

ami az utcán, akarom mondani: a par-

ton hever. Irány tehát a „beach”, hogy 

tényfeltáró fürdőzések során tesztel-

jük, hol jó, és hol még jobb csobban-

ni, a termáltól az óceánig (na jó, a Ho-

mokszigetig). Úszósapkákat fel, vízre 

szállunk!

Városunk, ha úgy vesszük, egyetlen, 

hosszú, egybefüggő strand, hiszen 

mindenütt akad egy zsebkendőnyi 

Duna-part, ahol be lehet merészked-

ni, ha kellően felhevült vagy éppen-

séggel elcsigázott a test. Az, hogy ez 

nem feltétlenül szabályos és EU-kon-

form megoldás – nos, az egy gyökere-

sen más kérdés. Ám az alsógödi Szé-

chenyi szabad strandon nincsen ezzel 

gond, hivatalosan is legális a csobba-

nás. A fent említett fürdőnadrág–tö-

rülköző–strandpapucs kombináció-

ban érkezem le a fövenyre, a nemrég 

újranyitó, valójában évtizedes múlttal 

büszkélkedő fürdőhelyre. Hangula-

tos, kedvcsináló a látvány: söröző, ét-

terem, árnyas park, játszótér, zuhany, 

toalett, pad és kabin – minden adott, 

hogy elkezdődhessen a nagybetűs 

strandolás. Az információs táblát vizs-

latom, mely szerint a bójákkal kijelölt 

szakaszon belül szabad csak fürdeni. 

Az intelem zavarba ejt, hiszen a Duna 

közepén ringatózó, közlekedést irá-

nyító – hajóvonták találkozása tilos! 

– jelzésen kívül egyetlen bóját sem 

látni. A csónakmester és a „parti őr” 

is hiányzik a képből, nem úgy a hajók, 

amik viszont függetlenül attól, hogy 

ezt nem lehetne, mégis itt parkolnak. 

Hamarosan felbukkan néhány eb, akik 

bár elmaradhatatlan elemei a dunai 

életképnek, most a strand területén 

illegálisan…, khm, csaholnak. 

A víz kellemes, fi nom kavics és homok 

keverékén talpalok, ahogy beljebb lé-

pegetek. A víz hibátlan, mint később 

– egy hideg sör mellett – megtudom, 

a minősége is príma, többek között ez 

indokolta a strand újranyitását. A tö-

rülközőmön elnyúlva megállapítom: 

egy kis ráncfelvarrás még ráférne a fö-

venyre, hogy igazi „plázs” legyen. Egy 

árnyalattal rendezettebb part sokat je-

lentene. „Száradás” után intek búcsút 

és indulok tovább, „árral szemben” 

a legendás Homoksziget felé.

Zavartan téblábolok a Duna-holtág 

partján, legutóbbi itt jártamkor 

ugyanis a kiszáradt mederben át le-

hetett sétálni a Homokszigetre. Most 

komoly víztömeg választ el célom-

tól, küldetésemtől. Egy „bennszülött” 

tinédzsercsapat gúnyos mosollyal 

húz el mellettem, ők pontosan tud-

ják, hol lehet és érdemes átgázolni 

a 40 (!) centi mélységű vízi akadá-

lyon. Na jó, ha ők, akkor én is! Tür-

csit a fej fölé, s utánuk. A túloldalon 

Baywatch-Malibu-hangulat fogad, 

szerencsére David Hasselhoff  nélkül. 

Aranyhomokos, napfényes, ráadásul 

fürdőruhás nimfákkal, tündérekkel és 

sellőkkel jól felszerelt a gödi tenger-

part. Igaz, hogy pálmafák nincsenek, 

de sátrazó fi atalok, trendi strandröp-

labdázók és piknikező családok igen. 

Pezseg a „fürdőélet”, s ha ez egy szi-

geten értelmezhető fogalom lenne, 

azt mondanám, telt ház van. Az észa-

ki csücsök felé sétálva csökken a láto-

gatottság, a homok lassan kavicsba, 

a ritkás erdő pedig egyre sűrűbb va-

donba vált át. A parton húszméte-

renként elhelyezkedő tűzrakó helyek 

bizonyítják, a Homokszigeten nap-

lemente után sem áll meg az élet, 

„Itt a strandidő végre, itt a nyár

Most fi gyelj, itt van, itt a nyár

Szombaton délre, itt a nyár

Ez nekünk jár…” 

(Pa-dö-dö: Itt van a nyár) 

Duna-parti holiday
AVAGY: NYARALJ OTTHON!
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Halétkek – csobbanás után
Egy-egy fürdés vagy evezés után kiváló étvágya támadhat bár-

kinek. Azonban nehezen búcsúzunk el a Duna-parttól csupán 

az ebéd vagy a vacsora kedvéért. Ám szerencsére nincs is erre 

szükség… 

A 
csillogó folyótól, a Szentendrei-sziget harsogó zöldjétől, a kék-

be burkolózó hegyvonulatoktól, a hófehér bárányfelhőktől 

vagy éppen a víztükörre pironkodva aranyhidat vető lebukó 

napkorongtól sem kell megválnunk, ráadásul korgó gyomrunk kö-

vetelőzését is kielégíthetjük pár lépésnyire a Duna-parttól.

Már az 1930-as évektől kezdve közkedvelt és rangos vendéglátóhely 

a Széchenyi csárda, a Béke utca végén, az alsógödi Duna-parton. 

A légkondicionált étterem és a grillterasz egyaránt alkalmas helyszí-

ne egy gyors, strandolós ebédnek, vagy egy romantikus vacsorának. 

Az étlap minden alkalomra bőséges választékot kínál a halételek-

ből. 

Harcsát halászléként és fi léjét rántva vagy galuskával pörköltnek is 

rendelhetünk; pisztrángot, tengeri süllőt, lazacfi lét roston, saláta-

ágyon, fűszervajjal lakomázhatunk. Az elmúlt évek bebizonyították, 

hogy a hekk nem csupán „balatoni”, de bizony „dunai” hal is – leg-

alábbis a Széchenyi csárda törzsvendégeinek körében igen közked-

velt halfajta.

2010 óta új bérlői vannak a csárdának, akik amellett, hogy az épüle-

tet és környékét szépen rendbe hozták és folyamatosan karbantart-

ják, ismét egész esztendőn át várják a fi nom falatokra vágyó vendé-

geiket. Havonta egy-egy alkalommal élőzenés esteket is szerveznek, 

télen-nyáron.

A csárda és terasza Dunára néző panorámája a párját ritkítja, míg 

a hűsítő árnyékot a szomszédos park ősfái adják. Megközelíthető 

kerékpárral, autóval, majd gyalogosan a Béke utca végén található 

parkolótól, illetve a hajósoknak is biztosított a kikötés lehetősége 

a szabad strand alatti területen. Ám az úszva érkezők sem jöhetnek 

zavarba, hiszen a csárdában vízálló bankkártyával (sőt akár SZÉP kár-

tyával is) rendezhetik a fogyasztásukat.

A magávalragadó környezet és a mesés ízek, a családias hangulat és 

a kedves, fi gyelmes kiszolgálás jóvoltából a Széchenyi csárdában el-

fogyasztott étel egyaránt üdítő táplálék testnek és léleknek!

V. Pálfai Kinga

sőt… A hely egyetlen súlyos szépséghibája 

a rengeteg eldobált, ottfelejtett, otthagyott 

hulladék, ami nem csak a szememet, de a szí-

vemet is bántja.

Széchenyi és Homoksziget ide vagy oda, 

a Duna-part úgy istenigazából Felsőgödön 

Duna-part! Mi mást is mondhatna a vállaltan 

elfogult szerző, aki itt „dunázott” és strandolt 

hosszú éveken keresztül, és akinek tengernyi 

(!) emléke kötődik ehhez a partszakaszhoz? 

Persze, mindenkinek akad saját, külön be-

járatú Duna-koncepciója, saját folyótörténe-

te. Mert egy gödi számára a vízen, a Dunán 

lenni más… „Más állapot” – gondolkodom 

ezen, miközben lassan, ringatva sodor a víz. 

Strandolni az ember idegen helyeken is tud, 

de a Duna-part, az egészen más. A fürdőzés 

idegen tájon csupán egy futó kaland, ám 

a Duna egy örök életre szóló kapcsolat, igazi 

szerelem, ami lényegesen más minőség. Hi-

szen télen és ősszel is újra meg újra eljövünk, 

s megbűvölve sétálunk le a vízhez minden 

alkalommal. Kutyával, baráttal, testvérrel, 

pólóban, pulóverben, kabátban támasztjuk 

ugyanazt a korlátot, és nézzük a lassú vizet, 

nézzük benne magunkat, az életünket, a vál-

tozatlan változót. Lassan kecmergek ki a víz-

ből, vajon létezik-e élet a Dunán túl?

Igen! A termálstrand feszített víztükrén vé-

gigtekintve a válasz egyértelmű igen. Mikor 

már elég volt a kavicsból, a vad élővízből, itt 

még mindig várhat ránk jó néhány kellemes 

óra, „szalonkörnyezetben”. Egy biztonságos, 

védett sarok, egy kényelmes pozíció, és in-

dulhat az órákig tartó lebegés a termál áldá-

sos hatásaiban bízva. Kétségtelenül más stí-

lus, más életérzés – ja, és jegyet is kell váltani 

–, de a hideg kontra meleg vizes opció, az inf-

rastruktúra, a kényelem és nem utolsósorban 

a biztonság – például kisgyerekkel – megéri 

az összeget. Sőt, kis szerencsével még Bambi 

is kapható… Hátradől, lazít, ázik, dúdol: „jaj, 

úgy élvezem én a strandot…” Göd fürdő- és 

üdülőváros, így volt ez már évtizedekkel ez-

előtt, és ma sincs másképp. Tombol a nyár, itt 

a strandidő, nyakunkon a szabadság. Elutaz-

ni?... Minek? Fürdőnadrág, törülköző, strand-

papucs, és irány Horány! Ja, hogy az már a má-

sik part… Átmenni fölösleges. Mijük lehet, 

ami nekünk nincs? Széchenyi szabad strand, 

Homoksziget és a felsőgödi Duna-part – ja-

vaslom, mindenki gyűjtsön augusztusi emlé-

keket a Duna-parton! Ott találkozunk!

Turtóczki S. Ede

A folyóról érkezőket a csárda jellegzetes homlokzatának látványa csábítja

Tizenhatféle fagylalttal, többféle 

limonádéval és friss turmixokkal 

várja vendégeit az Oázis lakóparkban 

a Luna kávézó (Termálfürdő krt. 2.).
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E
gy általános iskolai rajztanárom, 

Kalász Kornélia személyes varázsa 

indított engem az alkotói élet felé. 

Később Takács István fazekas, meste-

rem és barátom erősített meg ezen 

az úton. Keramikusként a FISE (Fiatal 

Iparművészek Stúdiója Egyesület) és 

a Kecskeméti Képzőművészek Kö-

rének tagja lettem. Aztán az életem 

nagyot fordult, amikor első gyerme-

kem megszületett. Időközben Gödre 

kerültem, ahol a picim mellett a meg-

szokott napi „alkotói” szöszmötölés 

elmaradt, ami egy idő után igencsak 

hiányozni kezdett. Mivel egy kerámia-

műhely feltételei nehezen teremt-

hetőek meg, kerestem, hogy mivel 

köthetném le energiáimat. Még a fő-

iskola kerámiaműhelyének vezetője-

ként egy főiskolás hallgatóm révén 

találkoztam a Waldorf-babákkal, és 

már akkor éreztem, hogy nekem még 

dolgom lesz velük – meséli a babaké-

szítő.

– Mit jelent az, hogy „waldorf” baba?

– Az ilyen babák fontos ismérve, hogy 

gyermeki testarányokkal rendelkez-

nek, s az arcocskájukon az érzék-

szervek jelzésértékűek. Így szabad 

teret engednek a gyermeki fantázi-

ának. Nincs direkt mosoly az arcon, 

mégis derűs. Vagy éppen szomorko-

dik, ahogyan azt a játék megkívánja. 

A waldorf babák – mint minden wal-

dorf gyermekjáték – kizárólag ter-

mészetes alapanyagokból készülnek. 

Testüket speciális ökotex minősítésű 

testanyagból varrom, gyapjúval tö-

möm, ruhájukhoz, hajukhoz pamut- 

és gyapjúanyagokat, fonalakat hasz-

nálok. Mindezekre a fogásokra Orth 

Magda tanított meg engem. A babák, 

manók természetesen moshatóak, 

mint ahogy a gyapjú pulóvereinket 

is megtisztíthatjuk egy kis odafi gye-

léssel. 

A különböző korú kislányoknak és kis-

fi úknak más-más babatípus ajánlott. 

Az egészen kicsik rongymanóval, majd 

sipkás, hajas manókkal játszanak. Elő-

ször csak rágcsálják, húzzák-vonják, 

majd bugyolálják, takargatják őket. 

Az öltöztetős babák, a „csecsemő-

babák” az óvodás gyermekek játékai, 

melyek a szerepjátékaik fontos részt-

vevőivé válnak. A drótos babaházi ba-

bák pedig a legnagyobbaké – avat be 

Juci.

– Kérlek, mesélj a készítés folyamatá-

ról.

– A készítés viszonylag hosszú, több 

napos, folyamatos munka. Teljes rá-

hangolódást, odafi gyelést, gondos 

munkát igényel. Legnagyobb részét 

a kézimunka teszi ki, de a babák ruhá-

jának elkészítéséhez használok varró-

gépet is.

Legtöbbször személyesen valakinek 

készítek babát: ha nem is ismerem 

a családot, a gyermeket, akihez kerül 

majd, az anyukák mindig mesélnek 

nekem, fényképet küldenek. Így jó 

igazán egy kedves gyermeknek aján-

dékot készíteni. Ez egy óriási plusz 

töltetet jelent a számomra. Rendsze-

resen, szinte minden alkalommal ka-

pok visszajelzéseket, fotókat. 

A megrendelések során elindulunk 

egy nyomvonalon az anyukákkal, 

s közösen ötletelünk. Van, aki sze-

reti apró részletekig meghatározni 

a gyermekének szánt babát, s akad, 

aki nagyobb szabadságot, teret hagy 

nekem. Persze varrok a saját kedvem-

re is – ilyenkor forrnak ki az újabb ba-

batípus, frizura s egyéb ötletek – tud-

juk meg a „műhelytitkokat”.

– Örömödet leled ebben a foglalatos-

ságban? 

– Minden egyes baba készítésekor egy 

parányi lélek költözik a varrott testbe. 

Már maga az alkotás is nagy-nagy 

öröm számomra, ahogyan látom ki-

bontakozni a kis emberkéket a két ke-

zem között. Mindig utolsó mozzanat-

„Minden egyes baba készítésekor egy parányi lélek költözik a varrott testbe”

Juci szöszmötölései
BABÁK, ÖLELÉSSEL
A Kecskeméti Tanítóképző Főiskola kerámiaműhelyének egykori vezetője, 

a tanító és rajztanár végzettségű s immár Gödön élő Markó Judit két esz-

tendeje foglalkozik babavarrással. 2011 novemberében a Képző- és Ipar-

művészeti Lektorátus zsűrizte több babáját is. Az országban nagyon sok 

helyre, s határainkon túl a Vajdaságba, Svájcba, Belgiumba és Finnországba 

kerültek Juci babái.
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Juci babái már több mint kétszáz kisgyereknek 

a legféltettebb kincsei

Az általános iskolák nyári ügyeleti 
rendje és tanévkezdési információi

Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű 

Iskola
Ügyelet: augusztus 21-től naponta 9–14 óráig.

Tankönyvvásárlás: a 2012/2013. évi tankönyvek az iskolában vá-

sárolhatóak meg, várhatóan augusztus utolsó hetében. Az idő-

pontokról a www.huzellaiskola.hu honlapról és az iskola udvari 

hirdetőtáblájáról tájékozódhatnak. 

Az ünnepélyes tanévnyitó szeptember 3-án, hétfőn reggel 8 órá-

tól lesz.

Németh László Általános Iskola és AMI
Titkársági ügyelet: 2012. augusztus 21. és 31. között 7.30–15.30.

Vezetői ügyelet: 2012. augusztus 29-től normál munkarend szerint.

Tankönyvvásár 9 órától 17 óráig az alábbi napokon:

Teljes árat fi zetők részére

2012. augusztus 21. (kedd): 1-2. évfolyam

2012. augusztus 22. (szerda): 3-4-5. évfolyam

2012. augusztus 23. (csütörtök): 6-7-8. évfolyam

Ingyenes tankönyvre jogosultak részére

2012. augusztus 24. (péntek): alsó tagozat

2012. augusztus 27. (hétfő): felső tagozat

A tanévnyitó ünnepség 2012. szeptember 3-án, hétfőn 8 órától lesz.

ként hagyom a szem és a száj hímzését. Már 

kész a test, ám amikor a tekintet is ott van, 

az elvarázsol. Fontos számomra, hogy gyer-

mekeknek készíthetek olyan játékot, amely 

társukká szegődhet a mindennapokban – 

vallja Juci.

– Mivel foglalkozol még szívesen?

– Szívesen nemezelek, és ami már nem 

„szöszmötölés”: az ének és a tánc. Párommal, 

Bese Botond népzenésszel időnként tartunk 

Toppantó foglalkozásokat kisgyermekesek 

részére, amelyek népi hagyományainkon ala-

pulnak. Most éppen Babahordozási Tanács-

adói Képzésre járok, hogy segíthessem azo-

kat az édesanyákat, akik erre nyitottak.

– Hol és mikor van időd, tered nekifogni a var-

rásnak? Lányaid ihletet adnak, vagy éppen 

ellenkezőleg?

– Napközben kevés időm jut babavarrásra, 

Bodza egész nap otthon van velem, Boróka 

pedig délig az óvodában. Karácsonyra várjuk 

a kistestvérüket. Általában este, éjszaka dol-

gozom.

Adnak-e ihletet? Sokan mondják, hogy a ba-

báim őrájuk hasonlítanak. Az ő kis arcocs-

kájuk bizonyára annyira belém égett, hogy 

megjelenik rajtuk.

A lányaim nagyon szeretik a babáimat: ha útra 

kel egy-egy, mindig elbúcsúznak tőle. Így in-

dulnak a babáim új otthonukba, öleléssel.

A képek forrása:

www.markojuci.blogspot.com

V. Pálfai Kinga

 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

Augusztus

27-31.
hétfőtől péntekig

Rajzelőkészítő tábor a művészeti 

iskolákba jelentkezőknek

Tanulmányrajzok készítése élő 

modell alapján.

Tanár: Farkas Éva iparművész.

Jelentkezni augusztus 20-áig, 

15 év felett lehet. 

A tábor ára: 26 000 Ft, amely 

tartalmaz minden anyag- és 

oktatói költséget.

Telefon: (06-30) 700-4443, 

farkaseva.gobelin@gmail.com

Szeptember

1.
szombat

9.00

Babaruha- és játékbörze

5.
szerda

14.00–18.00

Véradás 

7.
péntek

10.00–12.00 

A Dunakanyar Babahordozó 

Klub összejövetele

17.30 

A NAKE – Nagymarosi 

Képzőművészeti Egyesület 

– 30. jubileumi kiállításának 

megnyitója. A kiállítás 

megtekinthető szeptember 

26-ig.

8.
szombat

10.00

A Gödi Kertbarátok kertkultúra 

kiállítása

Megnyitja: dr. Szent-Miklóssy 

Ferenc, a Kertészek és 

Kertbarátok Országos 

Szövetségének tiszteletbeli 

elnöke.

A kiállítás megtekinthető 

szeptember 8-án és 9-én 

(szombat-vasárnap) 10 és 17 

óra között.
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N
yaranta három héten át pincétől 

a padlásig gyerekzsivajtól han-

gos az intézmény: a népművé-

szeti alkotótáborosok mellett a József 

Attila Művelődési Házban táboroznak 

még más csoportok is: az aikidósok, 

a jazzbalettesek, a néptánc- és a rajz-

szakkörösök.. 

Idén a kilencedik alkalommal rendez-

ték meg a Népművészeti Alkotótábort. 

Öt szakon folyt a munka: fazekas, sön-

dörgő, lószőrékszer-készítő, fafaragó 

és bőrős mesterektől leshették el a fo-

gásokat a gyerekek. Az idei ösztön-

díjas Tóth Dóra lett, aki most egy igen 

aprólékos foglalatosságban, a lószőr-

ékszer-készítésben jeleskedett, ám jö-

vőre kedvére választhatja bármelyik 

szakot a tábor ideje alatt. A táborzáró 

kiállításon Havas Nelli bábkészítő mél-

tatta a „kismestereket” és tanítóikat.

Az Ifj úsági Képzőművészeti Alkotótá-

bor programjaira idén a hőségriadós 

júliusi hetekben került sor. A 19. alka-

lommal megrendezett kéthetes ese-

mény szervezői méltatták a gyerekek 

hősies kitartását, – például a kániku-

lában a kerámia szakosok elszántsá-

gát a forró kemence mellett. A tábor 

első napjainak egyikén a szentendrei 

skanzenben tettek látogatást a részt-

vevők, ahol részt vettek egy tájegység 

bemutatóján.

Gödön az idei mottó a magyar mon-

davilág volt: a táborozók rengeteg 

mesét, mondát, legendát hallgattak 

faragás, rajzolás, ötvösség, tűzzo-

máncozás, kerámiázás és szobrászat 

közben. A kezük nyomán megeleve-

nedő fi gurák, történetek sokasága 

elkápráztatta a táborzáró kiállítás lá-

togatóit. A kiállítást – a tizenöt éves 

hagyomány szerint – most is Prokai 

Gábor művészettörténész, a tábor 

művészeti vezetője nyitotta meg. 

A csodaszarvas, a hét vezér, Szent 

László, a sárkányok és az ősi viseletek 

mellett ötvösmunkában készült csa-

tok, övek, illetve rajzok és zománcdí-

szek mutatták a tábor célját. Azt, hogy 

nem „gyermekművészeket” kívánnak 

képezni – habár a munkák némelyike 

kifejezetten magas színvonalúra sike-

redett –, hanem tartalmas, elmélyülős 

elfoglaltságot szerveznek a gyerekek-

nek, amelynek során észrevétlenül 

válhatnak sajátjukká az új ismeretek, 

a régi legendák és a választott szak-

ma mozdulatai, technikái, trükkjei.

Az alkotótábor ösztöndíjasa idén 

a tűzzománcosok közül kikerülő Har-

mat Borbála lett.

Köszönet a helyi vállalkozóknak, akik 

hosszú évek óta biztosítják támogatá-

sukkal e táborok megrendezését!

A táborozás Gödön nem 
feltétlenül pénz kérdése
Ahol elkötelezettek a szakemberek, 

ott széles körű összefogással, igazi 

közös munkával megteremthetőek 

a feltételek, amelyeknek köszönhető-

en a leghátrányosabb helyzetű gödi 

gyermekek is nyaralhatnak.

A Göd Városi Alapszolgáltatási Köz-

pont 2012-ben nyolcadik alkalommal 

szervezte meg a szociálisan rászorult 

gyermekeknek szóló táborát. Hat hé-

ten át összesen száztíz, naponta átla-

gosan ötvenegy gyermek látogatta 

a Duna-parti Alkotótábort. 

Idén Róma tárgykörének szentelték 

a kézműves foglalkozásokat, a kirán-

dulásokat, a bemutatókat, a kulturá-

Idén több mint kétszáz gyerek választotta az alkotótáborok valamelyikét nyári elfoglaltságul

Gödi táborkörkép – 2012
A gödi intézmények közül az alkotótáborok szervezésében a legrégebbi hagyományokkal a József Attila Művelő-

dési Ház rendelkezik. 
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A Duna-parti Nyaralóházak nyolcadik esztendeje 

biztosít ideális helyszínt a mozgásra vágyó 

gyerekeknek is

lis élmények gyűjtögetését. Emellett a már 

megszokott rend szerint sportfoglalkozások 

és sok szabad játék feledtette a gyerekekkel 

hétköznapi sorsuk nehézségeit. A tábor fi -

nanszírozását a kistérség, a gödi önkormány-

zat és az Alapszolgáltatási Központ éves költ-

ségvetéséből erre szánt összeg biztosította. 

A résztvevők közül a rendszeres gyermekvé-

delmi ellátásban részesülők ingyen táboroz-

hattak, míg a többiek napi 1000 forintos díjat 

fi zettek. A gyerekek életkora átlagosan 8–14 

év volt. A szervezők megfogalmazása szerint 

generációváltás zajlik: az első táborok részt-

vevői immár „kinőttek” ebből az ellátásból.

– A tábori napközbeni ellátással és a szociális 

étkeztetéssel (mely a gyermekeket és a fel-

nőtteket, a táborozókat és az otthon lévőket 

számolva közel 300 adagot jelent naponta), 

illetve az ehhez szükséges feltételek bizto-

sításával ismét sikerült elnyernünk azt a nor-

matív támogatást, amely lehetővé teszi ezt 

az ellátási formát. Mindehhez, persze, még 

rengeteg szakember segítségére is szüksé-

günk van: a városháza pénzügyes és hatósá-

gi munkatársaira, a szakbizottságok tagjaira, 

a gyermekvédelmi és családsegítő kollégák, 

valamint a konyhán dolgozók lelkiismeretes 

és kitartó munkájára. Köszönet illeti őket – fo-

galmazott Mikó Istvánné, az Alapszolgáltatási 

Központ vezetője.

V. Pálfai Kinga

Meghívó

A Szenzor Fotókör tisztelettel meghív minden érdeklődőt 

Kirakat Galériájának megnyitójára a Magyar Fotográfi a Napja 

alkalmából.

Az esemény helyszíne:

a felsőgödi Kínai Áruház előtti tér az Ady Endre és a Vasút utca 

sarkán.

Szélsőséges időjárás esetén a közeli Németh László Általános Iskola 

biztosít fedett helyiséget a rendezvénynek  (Felsőgöd, Ifj úság u. 3.).

Időpont:

2012. augusztus 24-e, péntek 17 óra.

 

A megnyitóbeszédet Kaiser Ottó fotóművész mondja.

„Gondolkodó, tehetséges emberek képeiről van szó, akik fényképezze-

nek bár virágszirmot, időskori portrét vagy vágtató lovat, egyszersmind 

a világról mondanak véleményt. Vagy talán, ami még ennél is nehe-

zebb, saját környezetükről. Nekünk, nézőknek pedig felkínálják a lehe-

tőséget, hogy velük együtt gondolkodjunk, egyetértsünk vagy éppen 

ellentmondjunk nekik. Izgalmas párbeszéd, nagyon! Az egyik legizgal-

masabb.”

(Kaiser Ottó)

A Szenzor Fotókör tagjai

Az álló sor balról: Mosonyi Andrea, Mészáros Zsolt, Szabó Dávid, Potyó Imre, 

Dudásné Stum Beáta, Dudás Gyula, Császár Ernő

A guggolók balról: Hantos Zoltán, Gulyás Béla, Tordai Tamás

További információk, elérhetőségeink:
telefon: (06-27) 334-729 | (06 30) 447-3855 | (06 30) 343-6602
web: www.gyuszunyibolt.hu | www.godimuvhaz.hu | www.god.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.
Nevezni lehet: 5 darab kézimunkával
A pályamunkák beadásának határideje: szeptember első hete
Nevezési díj: 
•  Felnőtteknek: 1000 Ft (5 db, illetve annál kevesebb pályamunka esetén is)
•  Gyerekeknek: 500 Ft (5 db, illetve annál kevesebb pályamunka esetén is)
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AUGUSZTUS 20.

AUGUSZTUS 19.

AUGUSZTUS 18.
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Az ünnepi hétvége

programjai Gödön

2012.
augusztus

18–20.

HELYSZÍN: Alsógödi Szent István katolikus plébániatemplom

10:30:  Szent István-napi ünnepi szentmise a templom 
búcsúnapján. A főcelebráns dr. Bábel Balázs 
kalocsa–kecskeméti érsek

HELYSZÍN: Alsógödi szabad strand 
14 órától:  A GDSE táncszakosztályának műsora, fellépnek 

Dézsi Yvett és Harkai Anett növendékei
16 órától: Wing Tsun kungfu-bemutató Vajda Béla tanítványaival
18 órától:  A Garda-Benkő Blues Duó koncertje
kb. 21 órától:  Tűzijáték 
Utána:  Az AC/BC együttes koncertje

9:30:  Úrvacsorás istentisztelet a felsőgödi református 
templomban

11:30:  Úrvacsorás istentisztelet a alsógödi református 
templomban

Városi rendezvények
HELYSZÍN: Nemeskéri-Kiss-kúria
14:30 – 15:30: Rutkai Bori és a Hébe- Hóba banda (gyermekműsor)
16:00 – 17:00: Az Iszkiri együttes gyermekkoncertje
17:30 – 18:30: VÁROSI ÜNNEPSÉG
 Himnusz
  Ünnepi köszöntő - Markó József, Göd Város 

polgármestere
  A Gézengúzok Színjátszó Csoport műsora
  A Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény műsora 
  Ünnepi beszéd – Bátorfi  József helytörténész
  Az Animato Operatársulat műsora – 
 részletek Erkel Ferenc: Bánk Bán című operájából
 Szózat 
18:30 – 19:00:  Pódiumbeszélgetés a Londonból hazatérő 

olimpikonjainkkal: Kammerer Zoltánnal és Kulifai 
Tamással 

20:00 – 20:30:  DJ készíti fel a közönséget Rúzsa Magdi koncertjére 
21:00 órától:  Rúzsa Magdi koncertje

  (Rossz idő esetén a városi rendezvények helyszíne 
a Balázsovits János Sportcsarnok)

  A rendezvény ideje alatt büfét biztosít a Szent 
Hubertus étterem. A vendégeket népművészeti 
kirakodóvásár, a legkisebbeket ugrálóvár várja

HELYSZÍN:  Vízállástól függően a Homoksziget vagy 
 a Széchenyi csárda előtti füves terület
20:00 órától: A Scarabeus együttes 40. születésnapi bulija



AUGUSZTUS 18.

AUGUSZTUS 20.Belépés Családostul, Strandröplabda-kupa
HELYSZÍN: Sportterasz (Sződliget, Kakukk u. 33.)

9:00 órától: Gyülekező, technikai értekezlet, nevezés

Kategóriák: Leány, fi ú, családi, felnőtt

Bővebb információk: sportterasz.hu és becsal.org

Belépés Családostul, Sárkányhajó-kupa
HELYSZÍN:  A Kék Duna Klub Hotel előtti Duna-szakasz és 

a hotel Kalandparkja (Felsőgöd, Kék Duna u. 34.)

9:00 órától: Gyülekező, technikai értekezlet, nevezés

Résztvevők: 16-20 fős családi, baráti, céges csapatok

Kiegészítő

program:  Dunakaland-kötélpályázás a Kék Duna Hotel 

Kalandparkjában

Bővebb információk: becsal.org

Asztalitenisz Rekord Kupa
HELYSZÍN: Balázsovits János Sportcsarnok 

 (Felsőgöd, Ifj úság u. 3.)

8:30 órától: Nevezés

Kategóriák:  Amatőr (férfi  felnőtt és ifj úsági, női), igazolt (felnőtt és 

ifj úsági 18 év alatt)

Díjazás:  A győztesek elnyerik a Göd Rekord Kupát

Szabadidős és 

sportprogramok
Belépés Családostul, I. Gödi Ötlabda Kupa
HELYSZÍN:  A Kék Duna Klub Hotel területe

 (Felsőgöd, Kék Duna u. 34.)

9:00 órától: Gyülekező, technikai értekezlet, nevezés

  Résztvevők: 3-5 fős csapatok

Kategóriák:  Férfi , öregfi úk (35 felett), vegyes

Sportágak:  Labdarúgás, asztalitenisz, tenisz, strandröplabda, 

lábtenisz

Díjazás: Kupa, érem, oklevél, tárgyjutalom

Kiegészítő

program:  Gyerekeknek és családoknak strandolási lehetőség, 

kötélpályázás, kenuzás

Bővebb információk, nevezés: becsal.org

A műsorváltoztatás jogát 

a szervezők fenntartják.
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A 
Gödi-sziget története állandó vál-

tozás. Amióta felbukkant a Duna 

habjaiból és zátonyból szigetté 

lett, a folyó állandóan formálta és alakí-

totta. Partívét áramvonalassá rajzolta, 

hol hozzátett, hol pedig elvett belőle. 

Hogy mióta áll ez a sziget a gödi par-

toknál, nehéz megmondani. Talán ha 

geológusok lefúrnának és megkeres-

nék a legelső humuszos réteget, akkor 

erre a kérdésre is választ kaphatnánk. 

Ha a térképeket böngésszük, akkor 

vissza tudunk menni egészen 1699-ig, 

amikor a Dunát térképező Marsigli 

gróf hajójáról lerajzolta a két gödi szi-

getet, sőt még a dunakeszi Szürkőt is. 

De vajon látták-e a szigetet a rómaiak, 

vagy az előttük itt élő kelták? Valószí-

nűleg igen, de a keletkezésre ponto-

sabb évszámot nehéz volna mondani. 

Meglehet annak már két-háromezer 

éve is... 

A Gödi-sziget keletkezésének az oka, 

hogy Gödnél a Duna viszonylag széles 

öblözetet alkotott. A szétterülő folyó 

fokozatosan rombolta a partját, szé-

lesítette a medrét. Így a leomló anyag 

a mederbe kerülve zátonyokká formá-

lódott. A szigetté növekedésben el-

sődleges szerepe volt a növényzetnek: 

azok a gyökereikkel már összefogták 

a laza hordalékot, így azok mozgása 

lelassult, majd megállt. Aki szeretné 

látni, hogyan zajlik ez a folyamat, an-

nak nem kell messzire mennie, a sziget 

déli csúcsán és az északi részén saját 

szemünkkel is megbizonyosodha-

tunk róla. Először a lágyszárúak hódít-

ják meg a partot, utána a gyenge fűz 

telepszik meg, később pedig a nyár 

és a zöld juhar. A kotrás és a meder-

szűkítés következtében a Duna egyre 

mélyebbre vágja magát a laza üledék-

ben, és emiatt a növényzet térhódítása 

a zátonyokon nem egyedi eset, a főági 

meder mélyülése miatt mindegyik du-

nai szigeten jelentkezik. 

A sziget tömegét négyféle hordalék 

építi föl: az agyag, az iszap, a homok és 

a kavics. 

Leginkább, persze, a homok az, amit 

szeretünk benne. De mégis, mi 

az a homok? A geológiában a ho-

mok egyszerűen csak egy szemcse-

méret-tartomány, ugyanúgy, mint 

az agyag, az iszap és a kavics. Ezen ré-

tegek váltakozása építi föl a Gödi-szi-

getet. Hogy éppen melyik van a felszí-

nen, az a Duna sodrásának függvénye. 

Az pedig, hogy mi van a lábunk alatt, 

már földtörténet. A sziget három arcá-

ról meséljenek az üledékek.

Az iszapsziget 
Talán nem tévedünk nagyot, ha azt állít-

juk, hogy turisztikailag ez a sziget legke-

vésbé vonzó arculata. A strandolók el-

kerülik az iszapos partszakaszt, itt a víz 

sem olyan tiszta, könnyen felkavarodik, 

nehezen ülepszik le. Tele van növényi 

maradványokkal és a szúnyogok is job-

ban kedvelik, mint a napos főági part-

szakaszt. Iszap azonban nemcsak a mel-

lékági részeken található, a komolyabb 

áradások a sziget minden részére lerak-

ják ezt a fi nom szemcséjű üledéket. Év-

ről évre milliméterekkel magasodik így 

a sziget azokon a helyeken, ahol a víz 

később nem tudja már elmosni. Az ár-

téri növényzet zöldjét szürkére festi, 

éles peremet rajzol a fák törzsére, hogy 

aztán még hónapokig lehessen tud-

Évezredek üledékei
A GÖDI SZIGET ARCAI
„Hérakleitosz azt mondja valahol, hogy minden mozgásban van, és semmi 

sem marad változatlan, és a folyó áramlásához hasonlítva a létezőket, azt 

mondja, hogy nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba.” 

(Platón: Kratülosz, 402)

A légifelvételeken jól látszik, hogyan változott a sziget az idők során
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ni, mekkora volt az előző árvíz. Ez még 

a legmagasabb ponton is több mint 1,5 

métert jelent. Így természetesen semmi 

értelme bármit is építeni a szigetre.

Mivel a strandolók elkerülik, a Gödi-szi-

get iszapos szakaszain fejlődhet az élő-

világ leginkább háborítatlanul. 

A homoksziget
Annak ellenére, hogy a homok a leg-

kevésbé jellemző fedőüledék a szige-

ten, a nyaralók mégis ezt a kis területet 

kedvelik a legjobban. Talán ezért lehet, 

hogy olyannyira elterjedt a „Homokszi-

get” elnevezés. A II. világháború előtt 

Gödön strandolók talán még emlékez-

hetnek, hogy akkoriban a gödi part-

szakasz sokkal inkább volt homokos, 

mint manapság. Napjainkra ez a terü-

let nagyon összezsugorodott, elsősor-

ban a folyószabályozási munkálatok 

következtében. A mellékág homokos 

partjai a keresztgát miatt feliszapolód-

tak, a főági részekről pedig az erőteljes 

sodrás elmosta, itt már inkább a kavics 

a jellemző.

A sziget déli részének homokos partja 

igen fi atal képződmény. 1960 körül je-

lent meg először zátonyként a sziget-

hez kapcsolódva (lásd a mellékelt ké-

pen). Ahogyan a főági meder mélyült, 

úgy telepedett meg rajta a növényzet. 

E füzesekben sétálva nem is gondol-

nánk, hogy ott 50 éve még a Duna vize 

hullámzott. 

A kavicssziget
A kavics a legfi atalabb üledék a szige-

ten. Kiülepedése elsősorban a főági ol-

dalra jellemző, valamint a sziget északi 

csücskére, ahol a hajózóút és a meder 

leggyorsabban mozgó részét kijelölő 

sodorvonal húzódik. Talán nem is a ki-

ülepedés a legjobb szó – habár a két 

sarkantyú között nagyobb kavicspa-

dok látszanak ki a Dunából kisvíznél –, 

sokkal inkább a kimosódás. A szabályo-

zás következtében a felgyorsult sodrás 

minden kavicsnál kisebb szemcsemé-

retű homokot, iszapot elhord, s csupán 

a kavics marad helyben. Ez az 1948 óta 

képződő kavicszátony értékes terület 

a halak ívása szempontjából.

A Gödi-sziget 1997 óta országos vé-

dettséget élvez, a Duna-Ipoly Nemzeti 

Park része. Az évezredek alatt leülepe-

dett hordalékon megtelepedett válto-

zatos élővilág páratlan egységet alkot, 

és érzékenyen reagál a Duna szintjének 

változásaira. A rendszeres árvizek biz-

tosítják számára azokat a „pihenő” idő-

szakokat, amikor emberek nem tudják 

látogatni. Az árvizek következtében 

azonban rengeteg emberi „hordalék” 

is lerakódik, pillepalackok, olajoskan-

nák, fél pár cipők, üvegek stb. Hogy ez 

a szemétmennyiség ne hatványozód-

jon, nyaranta azon a kis területen, ahol 

strandolók százai fordulnak meg nap 

mint nap, csupán egyetlen régi szólást 

kell (tábla nélkül is) megfogadni, mi-

szerint a „rendes ember nem szemetel, 

a többinek meg tilos!”.

Szávoszt-Vass Dániel

dunaiszigetek.blogspot.com

Hogyan fog kinézni a sziget száz év múlva?
Először is sokkal kevésbé fog szigetnek látszani, mint most. Valamivel hosz-

szabb lesz, egészen a mai révátkelőig le fog érni, talán addigra erdő is fel-

nő majd rajta. Az északi kavicszátonyon és a sarkantyúk között alaposan 

kiszélesedik majd, míg a mellékág tovább szűkül és rövidebb szakaszokra 

darabolódik, ahol az év nagyobb részében hiányozni fog a víz. Az ártéri er-

dők lassan benövik, és a levegőből nézve már senki nem fogja tudni meg-

mondani, hogy itt valaha egy szigetet ringatott a Duna. A főági medermé-

lyülés következtében csökken a talajvízszint, átalakul majd az ártéri erdő 

is, kipusztulnak a nedvességet kedvelő fafajok, helyettük szárazságtűrők 

jelennek meg. Hacsak valami drasztikus beavatkozás nem történik addig, 

lassan végleg hozzáforr a parthoz. De remélem, hogy ha majd száz év múlva 

valaki olvassa ezt a cikket, legyint, mondván: badarság, a Gödi-sziget létezik 

és szebb, mint valaha.

A kavicsos partszakasz ugyanolyan fontos, hasznos és szép, mint a strandolásra 

alkalmasabb homokos

A fa törzsén a szürke iszapcsík pontosan 

mutatja, milyen magasan állt itt a víz
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A májusi Madarak és Fák Napja alkalmával – megannyi sportos 

esemény között – az egyik látványosságot a Gödön immár ne-

gyedszer fellépő Nick Árpád produkciója jelentette. Magyar-

ország és talán a világ egyik legerősebb emberének színpadi 

bemutatója után az általa szervezett Toldi-versenyen vehettek 

részt az arra vállalkozók, melynek során petrencerúd-emelés és 

malomkőhajítás volt a feladat. A világbajnok Guinness-rekorder 

a műsorszámok után készséggel nyilatkozott a Gödi Körképnek.

Az elefánt-, kamion-, repülő- és hajóelhúzásairól, telefon-

könyv-széttépéseiről, acélrúd-hajlításairól elhíresült, most hat-

vanéves „Mr. Állkapocs” (becenevét foggal történő erőmutat-

ványairól Amerikában kapta) életének jelentősebb állomásairól, 

eredményeiről, terveiről mesélt.

– A 60-as években Budán a Marczibányi téri általános iskolá-

ba jártam, ahol olyan példaképpel találkoztam, mint Hammerl 

László sportlövő, olimpiai bajnok, a Nemzet Sportolója. Ügyes 

voltam, hamar a Vasasban találtam magam dobóatlétaként; ge-

relyt hajítottam ’67 és ’74 között, még hadseregbajnok is voltam. 

Komoly nemzetközi eredményt nem értem el, ráadásul egy sérü-

lés is közbejött, így az atlétikát be kellett fejeznem. Viszont mivel 

nagyon erős voltam, ezt kezdtem kamatoztatni. Hetvennégyben 

jött be Magyarországra az erőemelés, a testépítés. Angyalföldön 

a kor kiválóságaival, Bitter Istvánnal és Langermann Péterrel 

edzhettem. ’78 és ’84 között nemzetközileg is veretlen voltam. 

Majd ’89-től a szkander is egyre népszerűbb lett. Emlékszem, 

a Budapest Sportcsarnokban volt egy sportnap, amelyen győze-

lemmel mutatkozhattam be. A sportág úttörője voltam, s Fehér 

Lajos, alias Pacal segítségével egyre sikeresebb lettem nemzet-

közi téren is. Európa- és világbajnokságokra jártam, melyekről 

sorra hoztam el a dobogós helyeket. Az ezredforduló környé-

kén fejeztem be a versenyszerű sportolást, majd megpróbáltam 

az erőmmel pénzt keresni. Fellépések, cirkuszi produkciók, Tol-

di-versenyek, erőművész-programok, két év Amerika, Guinness-

rekordok, show-műsorok, tévészereplések következtek. Ren-

geteg vidéki eseményre hívnak, és örömmel megyek gyerekek 

közé. Jótékonykodom is, többek között védnöke vagyok a Drog-

mentes Magyarországért Maratonnak, melyben olyan neves 

sportolók működnek közre, mint Erdei Zsolt, Kovács István és Ka-

tus Attila, de szívügyem az állatvédelem is. Ismertségem révén 

jótékony célokért lobbizom, például a dévaványai Marton Ildikó 

gyógykezelésére adakozó kampányban is részt veszek. S végül, 

de nem utolsósorban van egy fi am, aki most főiskolás – és persze 

dobóatléta, gerelyhajító…

Vasvári Ferenc

Nick Árpád jelentősebb eredményei

Kétszeres ifj úsági gerelyhajító bajnok

Többszörös erőemelő (11) és szkander (10) magyar bajnok

Fekvenyomó Európa-bajnokság, 1983.: I. hely (245 kg-mal 

Európa-csúcs).

Szkander-világbajnokság (masters), 1994., Svédország: I. hely; 

1995., Brazília: III. hely; 1999., Japán: III. hely; masters világbaj-

nok Olaszországban, 2001-ben; Európa-bajnoki bronzérmes 

Izraelben.

Visegrádi Palotajátékok, Toldi-verseny: kétszeres győztes, 

Magyarország legerősebb embere.

Négyszeres Guinness-rekorder „húzásban”: 1997-ben kata-

marán hajó (234 tonnás), 2002-ben Boeing repülőgép (60 ton-

nás), 2004-ben komphajó (309 tonnás), 2010-ben 100 ember 

bringóhintókon.

Árpi, aki „foghegyről veszi 

a kamionokat”
GÖDÖN JÁRT MR. ÁLLKAPOCS

Nick Árpád ezúttal az alsógödi kiserdei színpadon mutatta be acélrúd-hajlító mutatványát. A Guinness-rekorder gyakran jár gyerekek közé, 

jótékonykodik is



GÖDI KÖRKÉP – 2012. 8. SZÁM 23

SPORT

Asztalitenisz

Aranyérem, bronzérem – irány 
az NB II.-es bajnokság!

A 
Gödi SE asztaliteniszezői két csapattal vettek részt 

a 2011–12-es bajnokságban: az egyik az NB III.-ban bajnok-

ságot nyert, a másik a Pest megye B-ben a bronzéremig ju-

tott. Először fordult elő a gödi asztalitenisz történetében, hogy 

első helyet szereztünk a nemzeti bajnokságban: ezzel Pest me-

gye legerősebb NB III.-as csapata lettünk, így e sportágban Göd 

hírneve még szélesebb körben vált ismertté!

A sikerkovácsok: Fojt Attila szakosztályvezető, Gulyás Miklós 

edző, Tóth B. Zoltán vezetőségi tag, Fogarasi Ottó gazdasági fe-

lelős, Hajdú Zoltán és Cserny Zoltán edzők. 

– Az első hely megszerzésével automatikusan vezet az út az NB 

II. mezőnyébe. Ez egy óriási kihívás, amellyel Gödön elsőként 

élni is szeretnénk. Tervünk teljesen új helyzetet teremt, amely 

megalapozhatja a további fejlődést játékosaink, fi ataljaink 

számára. A szakosztályvezetés és a csapat tagjai mindent el-

követnek a helytállás érdekében. Természetesen ez jelentős 

anyagi terhet és szervezési feladatokat ró a szakosztályve-

zetésre. A teendők elvégzésére, az esetleges erősítésre meg-

vannak a konkrét elképzelések. A megyei csapat is sikeresen 

helytállt: eredetileg a középmezőny elérése volt a cél, ám já-

tékosaink teljesítménye, fejlődése meghozta a gyümölcsét, 

s felállhattak a dobogóra. Szakosztályunk kiváló eredményét 

a jó összhangban dolgozó és egységes vezetésnek, a kiváló 

csapatszellemnek és a szorgalmas edzésmunkának tulajdonít-

juk. Az utánpótlás terén is nagy lépést tettünk: sikerült külön 

edzési időpontot teremteni a gyerekek számára, heti rendsze-

rességgel foglalkozunk a 10-13 éves tanulókkal. Játéktudásuk 

látványosan fejlődik, idővel belőlük lehet majd kinevelni az új 

játékosokat, mint például Veszely Dánielt is, aki már a felnőtt 

megyei csapat legeredményesebb tagja. Az utánpótláskorúak 

közül Pável Attila a megyei diákolimpián 2. helyezett, Kövendi 

Attila pedig a vigaszág győztese lett. További terveink – az NB 

II.-ben való helytállás mellett – a Pest megyei A-ban indítani 

a második csapatot, továbbá az utánpótláskorúak versenyez-

tetése, a tömegsportigényeknek a termek adta lehetőségeken 

belüli kielégítése, és végül a hagyományok további ápolása – 

nyilatkozta a Gödi Körképnek Gulyás Miklós edző.

Statisztika: 

NB III.: 11 nyert, 3 döntetlen, 2 vesztett mérkőzés, 25 pont (3 

ponttal megelőzve a második helyezettet). A mezőny játékosai-

nak egyéni teljesítménylistáját Oroszki Viktor vezeti 92 százalék-

kal. Szücs Tibor és Felker Zoltán 72 százalékkal az első 10 között 

található. Rovó Péter, a csapat negyedik stabil tagja is jól segítet-

te az eredményes szereplést.

Pest megye B.: 14 nyert, 2 döntetlen, 5 vesztett mérkőzés, 30 

pont. Az egyéni rangsorban külön kiemelendő Veszely Dániel 

(serdülő), aki minden fordulóban játszott, s a 3. helyen áll 86 szá-

zalékos egyéni teljesítményével. A négyfős csapat stabil tagja 

még Gulyás Miklós, Fojt Attila és Hajdú Zoltán. Akik kisegítették 

a csapatot: id. Gulyás Miklós, dr. Várnagy Ákos, Fogarasi Ottó és 

Cserny Péter.

Vasvári Ferenc

Kézilabda

A GSE juniorjai ismét NB II.-es 
bajnokok!
A bajnokságban a GSE hölgyei három korosztályban lép-

tek pályára, a mérleg: 1 arany-, 1 ezüstérem és egy 5. hely.

– A felnőtt csapattal a tavalyinál erősebb NB II.-es mezőny-

ben az ötödik helyet szereztük meg. A junior csapattal, vé-

gig vezetve az NB II.-es tabellát, bajnokok lettünk. Megyei 

ifi  csapatunk a rájátszás küzdelmeiben a döntőbe jutott és 

a bajnoki címért játszhatott, s végül ezüstéremmel zárt – 

nyilatkozta lapunknak Tősér Tibor edző.

Eredmények:
Gödi SE – Budakalászi SE: 28:29 felnőtt, 48:22 junior

Ercsi SE – Gödi SE: 19:26 felnőtt, 29:34 junior

Gödi SE – Szigetszentmiklósi NKSE: 24:18 felnőtt, 34:25 junior

XVII. ker. Lakóhely SE – Gödi SE: 25:31 felnőtt, 19:41 junior

A lányok irányítását néhány éve Tősér Tibor vette át Bagócsi 

Sándortól. A sikerek tovább folytatódnak

A GSE csapatai az NB II. élmezőnyéhez tartoznak
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A kajaktáborban a fi atalok Sinkó László és Stiglincz Orsolya 

segítségével jó hangulatban ismerkedhettek a vízi élet alapjaival

Diákok 12 országból – Rotary sporttábor 
– Idén másodízben szervezte meg a gödi Rotary Club 

a Rotary Cserediák-program keretében a 11 napos nem-

zetközi tábort. Az eseményen 14-19 éves japán, horvát, 

bolgár, walesi, német, francia, olasz, amerikai, török, spa-

nyol és cseh diákok, valamint gödi fi atalok is részt vettek. 

A programban szerepelt Göd–Nagymaros bringatúra, váci 

városnézés, a Visegrádi Palotajátékok megtekintése, esz-

tergomi bazilika-látogatás. De volt falmászás, kenutúra, 

bobozás, golfozás Kisorosziban, látogatás a szentendrei 

skanzenben, továbbá budapesti városnézés, lubickolás 

a Széchenyi fürdőben, kalandparkozás Csillebércen, barlan-

gászat a Mátyás-barlangban, foci a Balázsovits Sportcsar-

nokban, a nógrádi vár megtekintése, vadetetés, lézerharc, 

sárkányhajózás és hagyományőrző íjászat a Sportterasznál. 

A rendkívül gazdag programsorozatot kareokés buli zárta. 

Komoly feladatot jelentett a logisztika, a sportszerek szállí-

tása, de – ebben is – sok önkéntes segítőnk volt.

A Rotary klubhálózat egyik alapelve a tolerancia, legfőbb 

célja pedig a más nemzetek kultúrájának megismerése. 

Az utóbbit segíti a nemzetközi cserediák-program, mely-

hez a gödi klub is csatlakozott. Ahogy mi fogadjuk más 

országok fi ataljait, mások is fogadnak magyar diákokat, s 

e csereprogramokra szeretnénk a gödi fi ataloknak is lehe-

tőséget biztosítani. A külföldi utazás három kategóriában 

valósulhat meg: 10-14 nap európai országban, egy hónap 

a világ bármely pontján, és kilenc hónap, azaz egy teljes 

tanév egy másik kontinensen. Most éppen japánból volt 

nálunk Yoko, közel egy évig, a gödi Varga Bianka pedig ha-

marosan Tokióba utazik.

Augusztus végén ismét Göd Kupa
– Augusztus 25-én, sorrendben tizenkilencedik alka-

lommal rendezzük a Dunakanyar egyik legnagyobb vízi-

sport-eseményét, a Göd Kupát. Délelőtt meghívásos után-

pótláskorú kajakfutamokra, délután nyílt családi, baráti 

kenufutamokra kerül majd sor. A táv a már megszokott 2 

kilométer lesz. Ez nagy kihívás minden esztendőben a szer-

vező Dunai Vízisport Alapítvány számára. A Gödi SE-vel kö-

zösen mintegy 100 ember működik közre az egész napos 

programok megvalósításában.

Dunai Vízisport Alapítvány
– Az alapítvány ’99-ben jött létre, s jómagam hat éve „vi-

szem” elnökként. Szoros együttműködésben a GSE kaja-

kos szakosztályával, szívügyünk, hogy a vízi életen keresz-

tül a sportos életmód mellett megtanítsuk a gyerekeknek 

a környezettudatosságot, a közösségi magatartást. A Göd 

Kupa mellett többek között részt vállalunk a dunakanyari 

partszakasz megtisztításában, a Duna Stratégia elneve-

Rotary-tábor, kajaktábor, Göd Kupa 
INTERJÚ DALNOKI TIBORRAL

Július elején a Dunai Vízisport Alapítvány kajaktábort, majd a gödi Rotary Club egy nemzetközi sporttábort szer-

vezett. Az alapítvány a GSE-vel készül az augusztusi Göd Kupára. Az eseményekkel kapcsolatban a gödi sportélet 

egyik meghatározó civil szereplőjét, Dalnoki Tibort kérdeztük.

A nemzetközi Rotary Cserediák-programmal, a külföldi 

táboroztatással (14-20 éves korosztály) kapcsolatosan 

érdeklődni a rotary.club.god@gmail.com e-mail címen, 

vagy a (06 70) 439-8893-as telefonszámon lehet.

Dalnoki Tibor
Születési ideje: 1970. december 21.

Családi állapota: nős, 3 gyermek édesapja

Lakóhelye: 14 esztendős koráig Sződ, majd Göd 

Foglalkozása: vállalkozó

Társadalmi szerepvállalásai: a Dunai Vízisport Alapítvány elnöke, 

a Rotary Club Göd alapító tagja, a Gödi SE elnökségének tagja

Hobbija: sport, természetjárás

Sportmúltja: Vácon hét esztendeig versenyszerűen evezett, többszö-

rös utánpótlásbajnok kormányosként
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Sakk

Bronzérmes a GSE sakkcsapata

A 
Pest megyei csapatbajnokság I. osztályának 5. fordulójában Vác ellen 

6,5:3,5 arányban győzött a GSE. Pataji György, Cselóczki Gábor, Mázló 

Attila, Dávid Róbert és Mohácsi Lajos nyert, míg Zala Gyula, Suput Zsolt 

és Lipcsei Dániel remizett.  A 6. fordulóban Alagi DSK – Gödi SE 4,5:5,5. Nyert 

Zala, Dávid Béla, Mohácsi és Lipcsei; döntetlent ért el Pataji, Guzsik István 

és Dávid Róbert. A 7. fordulóban Szigetbecse ellen 4 győzelemmel, 4 dön-

tetlennel 6:4-re nyertünk. Nyert Cselóczki, Mázló, Suput és Lipcsei, remizett 

Zala, Pataji, Dávid Róbert és Mohácsi. A 8. fordulóban Turán Galgavidék csa-

patával játszottunk, s ellenfeleink 5,5:4,5 arányban győztek. Zala, Dávid Béla 

és Mázló nyert, Pataji, Mohácsi és Lipcsei remizett. A 9. fordulóban Zsámbék 

csapatát fogadtuk, és evvel a 7:3-as győzelemmel, összesen 46,5 ponttal a 

GSE megszerezte a 3. helyet a bajnokságban, ami az utóbbi évek legjobb 

eredményének számít.

A Pest megyei diákolimpián az 1. korcsoportos Gaál Péter a 34 fős mezőny-

ben a lehetséges 7-ből 4 pontot szerezve 9. lett. A 2. korcsoportban Leitner 

Zéta a 7-ből 3 pontot szerzett. A Pest megyei egyéni korcsoportos verse-

nyen Gaál Péter az 5. fordulóban szerzett 5 pontjával összetettben a 3. he-

lyen zárt.

Az Ady Klubban május 6-án rendezték a házi rapidversenyt felnőtt, ifj úsági 

és gyerek kategóriában. A felnőtteknél Mohácsi Lajos 7 ponttal nyert a 2 

x 10 perces, kétfordulós körmérkőzésen. A gyerekeknél a svájci rendszerű 

hétfordulós versenyben Gion Endre volt a legjobb, 6 ponttal.

A Sakk–Ulti–Snapszer Csapatverseny június 16-ai fordulóját a Pedál csapata 

nyerte.

A felsőgödi Ady Klubban június 17-én megtartott évzárón Antal György 

Bálint szakosztályvezető köszöntője után Dávid Béla csapatkapitány a Pest 

megyei diákversenyekről, az I. osztályú csapatbajnokság eredményeiről, a 

serdülő és felnőtt egyéni viadalokról, illetve a Sakk–Ulti–Snapszer Csapat-

versenyről számolt be. A megyei 3. helyezést elért csapatnak dr. Horváth 

László, a Gödi SE elnöke adta át az érmeket. 

A Gödi SE Sakk Szakosztálya (www.godsakk.hunsport.hu) és a Pest megyei 

Sakkszövetség honlapján (www.sakkbill.fw.hu) olvasóink is fi gyelemmel kí-

sérhetik a versenyeket, a legfrissebb eredményeket.

Vasvári Ferenc

A sakkszakosztály az utánpótlásra is nagy hangsúlyt fektet. A fi atalok 

a diákolimpián is helytállnak

A gyerekek a tábor idejére hajót, lapátot, 

mentőmellényt is kaptak

zésű projektben, s kapcsolatrendszerünkön 

keresztül a Gödi SE TAO-támogatásának szé-

lesítésében. Idén harmadik alkalommal szer-

veztünk a vakáció elején kajakos tábort két 

turnusban, melyeken félszáz gyermek ismer-

kedhetett meg a vízi életmóddal, a kajako-

zással, a Dunával. Utólag elmondható, hogy 

mintegy 30 százalékuk a szakosztályban ma-

radt.

Köszönet 
– Ezúton köszönöm a családomnak, felesé-

gemnek, Juditnak a munkámhoz nyújtott sok 

támogatást, s azt, hogy elnézik nekem „iga-

zolt hiányzásaimat” a családi tűzhely mellől. 

A rendezvények csapatmunkában valósulnak 

meg, s alkalomról alkalomra rengeteg segít-

séget kapunk az önkormányzattól, a helyi 

vállalkozóktól, egyéb támogatóktól, a civil-

szervezetektől, egyesületektől, a szülőktől, 

magánemberektől, a szakosztály vezetőségé-

től, edzőitől, a szenior klub tagjaitól – ezúton 

is köszönet jár érte! Lelkesít az összefogás, 

mert ilyenkor látom, hogy van értelme tenni 

a városért, a helyi sportért, a fi atalokért… 

Vasvári Ferenc

II. Tanévnyitó Vízi Sportnap 
szeptemberben
A tavalyi rendezvény sikerén felbuzdulva 

idén, szeptember 8-án 10 órától ismét lesz 

Tanévnyitó Vízi Sportnap a Gödi Termálfürdő 

területén. A szervezők a rendezvény bevéte-

lével a gödi vasútállomás aluljárójának beka-

merázását szeretnék támogatni.

A jótékonysági eseményen többek között 

úszás, szinkronúszás, parkröplabda, ju jitsu, 

latintánc, hastánc, zumba, gerinctorna, body 

art, aqua fi tnesz, gyógy- és talpmasszázs, va-

lamint vízilabda szerepel majd a program-

ban.

Bővebb információk: 

https://www.facebook.com/events/ 

125584134250932/ 

V. F.



26

Gálával zártak a GDSE táncosai

E
gyre több gödi esemény meghatározó fénypontja a Gödi Diák-

Sportegyesület táncszakosztályának műsora, legyen az szabad-

idős program, jótékonysági bál vagy bármilyen városi rendez-

vény. A változatos repertoár, a műfaji gazdagság, az ifj ú leányok 

egyre kifi nomultabb mozgáskultúrája méltán csalogatja a nézők 

sokaságát. 

A szakosztály a nyári táboruk után elegáns táncgálával zárta a tanévet. 

A több száz fellépő és néző befogadására a dunakeszi művelődési ház 

adott lehetőséget. A szakosztály létszáma – az óvodásoktól a főisko-

lásokig – száz főnél is több, a gálán mintegy kilencvenen léptek szín-

padra. Az „Év táncosai” címet Kékesi Kitti (8. osztályos), Amin Anna (7.), 

Gerő Nóra (5.), Belovai Luca (3.) és Bazsó Réka (2.) érdemelte ki, míg 

dicsérő oklevelet Molnár Viktória és Vasvári Lili vehetett át.

A szakosztály vezetője Dézsi Yvett táncpedagógus és Harkainé 

Hirsch Anett tánctanár, szervező, a hiphoposokat pedig Halmi 

Viktória irányítja. A foglalkozásokra a Huzella Iskolában, a József 

Attila Művelődési Házban és a Hotel Aphroditéban kerül sor. 

A stílusok között megtalálhatóak a klasszikus táncok, a moder-

nek, a jazz, a latin, a hiphop, a diszkó és a különböző divattáncok 

is. A szakosztályból több diák választott művészeti középiskolát, 

s ők nagyon szép eredményekkel folytathatják tanulmányaikat. 

A tánciskola célja sokrétű: a testtudatra és az egészséges életmódra 

nevelés mellett például az, hogy a gyermekek megszeressék a moz-

gást, a táncművészetet, a tánckultúrát; a foglalkozások fejlesszék 

a képességeiket, adottságaikat, a testtartást, a mozgáskoordinációt, 

a gyorsaságot, az önbizalmat, a magabiztosságot, a mimikai kifeje-

zést, a hallást, a ritmusérzékét és a koncentrációs készséget. 

V. F.

Az oktatók
Dézsi Yvett ötévesen, 27 éve kezdte táncos pályáját Gödön, majd 

bejárta Budapest nevesebb tánciskoláit (Állami Balett Intézet, 

Talentum Művészeti Iskola, Táncművészeti Főiskola). Számos 

táncstílust sajátított el az évek során, s ezt tükrözi a mostani szak-

osztály és a tanítványok sokoldalúsága, sokszínűsége.

Harkai Anett 25 éve kezdte táncos pályáját. Budapest több neves 

tánciskolájában és tánctanáránál tanult jazz- és klasszikus balet-

tet, modern táncot és a divattáncok különböző fajtáit. Több mint 

20 éve tanít a budapesti Ritmus Táncegyüttesben, s időközben 

megszerezte a jazz- és moderntánc-oktatói végzettségét a Magyar 

Művelődési Intézetben. Gödön 2005-ben kezdte a táncoktatást.

A lányok a vakáció első heteiben tánctáborban vehettek részt Harkai Anett (első 

sor balra) és Dézsi Yvett (első sor jobbra) vezetésével

Röplabda

Szezonzárás a GDSE 
szakosztályában – érmes 
helyek az országos 
tornákon

J
únius 11-én tartották évzáró-évértékelő össze-

jövetelüket a GDSE röplabdásai a Sporttera-

szon. A beszámolók és a díjátadások után jó-

kedvű strandröplabdázással zárták az évadot. 

Az egész éves munkájukért különdíjat kaptak: 

Mayer Nikolett (gyerek korosztály), Stetina Dóra 

(mini), Oláh Dóra (kis mini), Pásztor Anna (mini).

Oklevelet kaptak: Kukucska Rebeka (az „A” cso-

portban legtöbbet járt edzésre), Fellner Kinga 

(a „B” csoportban legtöbbet járt edzésre), Szabó 

Borbála (a mérkőzéseken nyújtott játékáért), 

Megyeri Kinga (a mérkőzéseken nyújtott játéká-

ért), Dalnoki Lilla (a tavaszi szezonban nyújtott 

edzésmunkájáért és játékáért). 

– A 2011–12-es szezonban szupermini, kis mini, 

mini és gyerek korosztályban számos tornán vet-

tünk részt, és szép eredményeket értünk el. Ezek 

közül a legsikeresebb a 2. hely volt a miniben és 

a 3. hely gyerek korosztályban a márciusi Szeged 

Kupán, valamint a 6. hely a májusi Országos Mini 

Kupán. Az idei Diákolimpia küzdelmeiben a Huzella 

Iskola színeiben indultak lányaink, ahol a gyerek-

csapat a megyei döntőn bronzérmes lett, s a mini 

csapatunk a Huzella Röplabda Sportkörrel közö-

sen az országos elődöntőn szintén 3. helyezést ért 

el. Szakosztályunk számára évről évre a tornatermi 

időpontok megszerzése jelenti a legnehezebb 

problémát. Az elmúlt években többnyire a Huzella 

Iskola kistermében, néhányszor pedig a csarnok-

ban edzettünk. Mivel a tavalyi évben csökkentek 

a lehetőségeink, szabad teremidőt keresve jutot-

tunk el Dunakeszire. Ősszel kezdő csoportunk már 

a Kőrösi Iskolában edzett, s a haladó nagycsoport 

is ott kapott plusz edzéslehetőséget. A Kőrösi Isko-

la több torna megrendezésében is a segítségünk-

re volt. Célunk, hogy Göd és Dunakeszi térségében 

tovább népszerűsítsük a röplabdát – foglalta össze 

az évad legfontosabb eseményeit Oláhné Szűcs 

Katalin edző.

V. F. 

Kadocsa 
Anna 
gyógymasszőr

kezeléseket 

vállal akár az ön 

otthonában is.

Telefon: 06 20 2915891 | kadocsanna@gmail.com
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Amennyiben hőszivattyús, napkollektoros rendszerrel 

vagy pellet kazánnal gondoskodna otthona fűtéséről 

és használati melegvíz-ellátásáról, a megújuló energiát 

hasznosító fűtési rendszerek beszerzésének és telepíté-

sének elősegítését célzó, 864,4 millió forintos keretösz-

szegű pályázat komoly könnyítést jelent. A vissza nem 

térítendő, utófi nanszírozású támogatás összege a teljes 

beruházás maximum 40 százaléka, lakásonként legfeljebb 

1 500 000 Ft. Érdemes gyorsan dönteni, hiszen a pályáza-

tokat 2012. augusztus 27-től a keret kimerüléséig várják.

A dunakeszi Wagner Solar Hungária Kft. a megújuló 

energiaforrások hasznosításának évtizedes tapasztala-

tával szolgálja a Pest megyében élőket. Az elmúlt évek-

ben több száz családi házban, szállodákban, iskolákban, 

egészségügyi intézményekben, társasházakban, ipa-

ri létesítményekben telepítették rendszereiket. Oszt-

rák és német vállalatok hazai képviseleteként minden 

terméküket közvetlenül a gyártóktól (többek között: 

Wagner & Co, OCHSNER, Calimax, Windhager) szállít-

ják, így garantálva a ki-

váló termékminőséget és 

a versenyképes ár-érték 

arányt. Ráadásul a cég 

a Gödön élő családoknak 

teljes körű pályázati ügy-

intézést kínál.

A pályázatról bővebb in-

formáció a (27) 548 440-es 

telefonszámon kérhető, 

vagy személyesen, a Du-

nakeszi, Fóti út 92. szám 

alatti bemutatótermük-

ben! 

Fűtéskorszerűsítés pályázattal –
most 1,5 millió Ft-ot spórolhatunk
A támogatás 2012. augusztus 27-től elérhető
A megújuló energiaforrások hasznosítása költségtakarékos, környezetbarát és energiatudatos megoldás. 

Az Új Széchenyi Terv keretében az állam jelentősen támogatja azokat, akik otthonuk fűtéséhez a természet ener-

giáját vennék igénybe.
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www.wagnersolar.hu

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 

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

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

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

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
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Támogató Összeg (E Ft)

Központi költségvetési szervtől más, elkülö-

nített állami pénzalap és szervei PSZ-022/3-

2008 fi nanszírozási szerződés alapján 8450

FSZ-404/0-2010 támogatási szerződés alapján 194

NAV 1% 23

Összesen: 8667

Költségek
A költségek 

összege (E Ft)

Anyagköltség 401

Igénybe vett szolgáltatások 1761

Egyéb szolgáltatások 466

Bérköltségek (bér, járulék) 6426

Értékcsökkenés 572

Összesen 9626

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Az AGAPE-2005 Rehabilitációs Alapítvány 

2010. évi közhasznúsági jelentése

Fordulónap: 2011. december 31.

Beszámolási időszak:

2011. január 1. – 2011. december 31.

Az alapítvány elérhetősége: 

2131 Göd, Szent László u. 17.

Az AGAPE-2005 Rehabilitációs Alapítványt a Pest Megyei Bíró-

ság 2005. 8. 25-én vette nyilvántartásba, a Pk. 60.205/2005/4. 

végzéssel, amelynek sorszáma AM 2672. Az Alapítvány adó-

száma: 18708806-1-13.

Tevékenység általában. Az Alapítvány tevékenysége meg-

egyezik a céljával:

mentális zavarok megelőzése, rehabilitációs tevékenység a • 

mentális zavarokban szenvedő betegek részére

ebben a körben szervezett felvilágosító munka, tanácsadás• 

Az alapítvány a fent nevezett tevékenységeket Dunakeszi, 

Fót, Göd, Mogyoród kistérségben végzi.

A tárgyévi gazdálkodás bemutatása:

Kapott támogatások:

Pénzben nem realizált bevétel nem volt.

Az alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem 

végzett.

Kiadások

Cél szerinti juttatások: az alapítvány részéről nem volt cél 

szerinti juttatás.

Vezető tisztségviselők juttatásai: az alapítvány vezető tiszt-

ségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

Közhasznú működési költségek: a tevékenységhez kap-

csolódó működési költségek az általános szabályok szerint 

kerültek elszámolásra.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai: az alapítvány a tárgy-

évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Tárgyi eszközök nettó értéke: Az alapítvány tárgyi eszközeit 

külön leltáron vezetik, amelynek összértéke 412 E Ft.

A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél teljesülése: az egyesület a létesítő ok-

iratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyév-

ben közhasznú céljának megfelelően látta el.

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.

•  Hosszú távra keresünk Gödön 40-60 m2-es helyiséget raktár céljára.
Tel.: (06-20) 491-9650

•  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.

•  Eladó Göd középső részén, a Gárdonyi Géza utcában 476 m2-es saroktelek, 
felújítandó vagy bontandó 100 m2 alapterületű családi házzal. 
Irányár: 12,9 millió forint. Érdeklődni: (06-30) 554-8945.
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KONTÉNERRENDELÉS
Sitt-, sóder-, homok- és

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

konténerekkel.

GÉPI FÖLDMUNKA

06-20-941-5805

GÉPI FÖLDMUNKA

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

Augusztusi beiratkozás esetén 20% kedvezmény! Az első alkalom mindig ingyenes. 
Részletek a honlapunkon: www.jatszoda.hu

Cím: 2132 Göd, Mária u. 1. 
Érdeklődni a (06 20) 405-7675-ös telefonszámon vagy a jatszoda@jatszoda.hu e-mail címen lehet

Szolgáltatásaink: 
• Szeptemberben induló bölcsis csoport 1–3 éveseknek• Szeptemberben induló bölcsis csoport 1–3 éveseknek
• Szeptemberben induló ovis csoport 3–4 éveseknek• Szeptemberben induló ovis csoport 3–4 éveseknek
• Képességfejlesztés különböző módszerekkel• Képességfejlesztés különböző módszerekkel
• Iskolai felzárkóztatás, tanulássegítés• Iskolai felzárkóztatás, tanulássegítés

• Babamasszázs tanfolyam, baba-mama klub• Babamasszázs tanfolyam, baba-mama klub
• Uszodai foglalkozások• Uszodai foglalkozások
• Kézműves műhely• Kézműves műhely

Hamarosan megnyitja kapuit
a Játszoda Családi Napközi és Fejlesztő Ház!
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•  Minden iskolai
füzetre
és tolltartóra
10% kedvezmény jár. 

•  Egyes iskolatáskák, hátizsákok 
20% kedvezménnyel kaphatók.

•  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Papírház – Göd, Vasút u. 34.
(A Németh László Általános Iskolával szemben, a vasút túloldalán.)

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9–18 óráig,
 szombaton 9–12 óráig.

Iskolakezdési akció

a Papírházbana Papírházban
2012. 08. 1-től 2012. 08. 31-ig.
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Figyelem!Figyelem!

A Kucko' kapuja 

nyitva a'll!

Idén is szeretettel, szakértelemmel, családias lég-

körrel és házias ételekkel várunk minden 2,5 éves 

és annál idősebb gyermeket a gödi Kuckó Ovi két 

épületében!

Kuckó Óvoda

2131 Göd, Kazinczy u. 15.

Kiskuckó Családi Napközi 2,5 éves kortól

2131 Göd, Babits u. 1.

Részletek és jelentkezés:

Baraczka Tamásné 06 20 220 0505

www.kuckoovoda.blog.hu

Hasznosítsa a környezet energiáját, és gondoskodjon 
otthona fûtésérôl és hûtésérôl kitûnô hatásfokú, meg-
bízható osztrák OCHSNER hôszivattyús rendszerrel! 

Hivatkozzon a Gödi Körképre, és ingyenesen felmérjük 
lehetôségeit!

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

Felejtse el a magas 

gázszámlákat! 

www.wagnersolar.hu

Wagner Solar Hungária Kft.
2120 Dunakeszi, Fóti út 92.
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Kedvezményes TANSZERVÁSÁR! 10% kedvezmény az isko-• 

lai tanszerekre szeptember végéig! 

Tanszercsomagok összeállítását vállaljuk – mindenkinek • 

a saját igénye szerint! 

Beiskolázási és ajándékutalványokat elfogadunk.• 

Nálunk bankkártyás fi zetés is lehetséges.• 

Egyéb szolgáltatásaink: szkennelés, nyomtatás, faxkül-• 

dés, fénymásolás.

Nálunk vásárolhat játékokat, ajándékokat és kreatív • 

hobbikellékeket is!

Üzletünk címe:Üzletünk címe: 2132 Göd, Lenkey u 5.
Nyitva tartás:Nyitva tartás:

hétfőn 8–17; keddtől péntekig 8–18; szombaton 8–13

Tel/fax:Tel/fax: (27) 330-806

Nálunk már a közepes is kitűnő!Nálunk már a közepes is kitűnő!

Nálunk minden, ami papír,Nálunk minden, ami papír,
írószer és nyomtatvány!írószer és nyomtatvány!

ELADÓ TELEK SURÁNYBAN
Családi okok miatt eladó egy 1427 m2 nagyságú telek 

Surányban, a Szentendrei-sziget közepén.

A telek nagy, akár osztható is, hiszen két 700 m2-es telek is 

kialakítható belőle.

A környék levegője ma is kiváló. Az öregek szerint a két há-

ború között a környékre tüdőszanatóriumot terveztek épí-

teni. Víz a telken, gáz az utcában, csatornaépítés 2013-ban 

vagy 2014-ben.

A telken egy be nem fejezett faház van, ami elbontható, be-

fejezhető vagy felvonulási épületként használható.

Irányár: 14,9 M Ft. 

Érdeklődni lehet a (06 30) 817-36-17-es telefonszámon.

Szemüvegvásárláskor 
LEJÁRT ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK!

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

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

vagy bármely Egészségpénztáras kártyával!

Hazai és külföldi 
TV-, LCD- és

PLAZMAKÉSZÜLÉKEK 
szakszervize

EREDETI ALKATRÉSZEK,
TELJES KÖRŰ GARANCIA! www.multiset.hu

Ügyfélszolgálat:
(06-30) 977-4022

Hibajelentés:
(06-30) 370-2160

Nyugdíjasoknak
10% KEDVEZMÉNY!

Javítás esetén díjtalan kiszállás!

tv&video
szer v i z

ulti
set

szakszerviz

márkaszerviz
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ROBOGÓVÁSÁR!

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

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

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

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

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

2132 Göd, Duna út 20-22.D út 20 22

dr. Dragodán Katalin Pénteken 1500 7-1 00

00-1700

-19

dr. Kondér Béla Kedden 1800-20000

00-20000

00 0-200000

00-1900

00-19 000

    Pénteken 900-1200

00-19 000

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

2131 Göd, Pesti út 86.

Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig: 730-1930

Szombat: 730-1200

Akciós Vichy, La Roche és Eucerin napozótejek 
széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat!
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Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

Víz-, gáz- és fűtésszerelés,
duguláselhárítás,

bojlerjavítás.

FÖVÉNYESI CSABA
(06 30) 932-2114

BŐR- ÉS TEXTIL-
RUHÁZAT-JAVÍTÁS,

ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

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

Gödieknek KEDVEZMÉNY!

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

HYDROPRINT BT.
BRUMÁR GYÖRGY

Telefon/fax: 27/332-859
Mobil: 06-70-574-5530

E-mail: hydroprint@invitel.hu
Hívjon, és árajánlatot küldök!
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Húsdiszkont nyílt GödönHúsdiszkont nyílt Gödön

Szeretettel várunk mindenkit!

Sertéshúsok:

További kínálatunkból:

Cím: Felsőgöd, Duna út 41.

(Autópihenő mögött)

Telefonos rendelésfelvétel: (06-27) 33-23-63

E-mail: husdiszkont@gmail.com

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

Sertéshúsok:

Tartósan alacsony diszkontárak!

• Bőrös malachús (comb, lapocka, karaj, tarja, császár stb.)
• Marhahús (comb, lapocka, lábszár, rostélyos, szegy, oldalas stb.)
• Sertés és marha belsőség (máj, szív, vese, velő, lép, gége, pacal stb.)
• Házi készítésű füstölt termékek (kolbász, szalámi, szalonna stb.)
• Házi készítésű savanyúság (káposzta, paprika, uborka, vegyes stb.)

Karaj   .  .  .  . 1090 Ft
Comb .  .  .  .  1070 Ft
Lapocka   .  . 1060 Ft

Tarja.  .  .  .  . 1060 Ft
Oldalas  .  .  . 1050 Ft
Dagadó .  .  . 1050 Ft

Hátsó csülök 670 Ft
Első csülök .  .620 Ft
Köröm.  .  .  .  .380 Ft



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 várunk!

2133 Sződliget, 

Kakukk u. 33.

+36-30/549-9294

info@sportterasz.hu

www.sportterasz.hu

        facebook.com/sportterasz




