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MINDEN
KOROSZTÁLYNAK

Részletek: www.katlanbowling.hu

   Nyerj annyi 
   Nyerj annyi 

    pohár sört, 
    pohár sört, 

 ahány kg 

  a súlyod!

Gyujtsd 

a pizzadobozon

található

tallérokat!

`̀

nbowling.hubnbowling.hu

ta
10 tallért beválthatsz 

egy 32 Ø pizzára,

vagy 

1 óra bowlingjátékra!
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KÖZÉLET

Testületi ülés augusztusban
Rendkívüli ülés – 2012. augusztus 30. 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 30-án a dél-

előtti órákban rendkívüli ülést tartott. A következő előterjesztések kapcsán 

született döntés:

•  Felsőgödön a Kék Duna buszmegálló mögötti területen a járda kiszéle-

sítéséhez a magántulajdonos saját ingatlanából adott területet. Cserébe 

az önkormányzat is adott át területet, valamivel többet, mint amennyit ka-

pott. A különbözetet az ingatlan tulajdonosa kifi zeti a városnak.

•  Az Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adta a termálvizű strand 

területén tervezett, 21 x 25 méteres, új sportmedence megépítéséhez. A 

fejlesztésre a Gödi Sportegyesület kezdeményezésére a vállalkozói társa-

ságiadó-felajánlások révén kerülhetne sor.

•  A Szociális Bizottság kezdeményezésére a Képviselő-testület hozzájárulá-

sát adta a Héra Alapítvány támogatásához. Az Alapítvány energiaszámlán 

való jóváírást támogat. Gödön egy pályázat érkezett be a támogatásra. 

A nyertes pályázót tízezer forint értékben támogatja az Alapítvány. A város 

a támogatás 10 százalékát fi zeti be önrészként.

•  Hosszú hónapok előkészítő munkája után került – rövid véleményezési 

határidővel – a Képviselő-testület elé a két gödi sportcsarnok üzemelte-

tésével foglalkozó szerződés. Mint arról már egy korábbi lapszámunkban 

is beszámoltunk, a város két sportcsarnokának üzemeltetése a jövőben 

a TESZ-től a Göd Városi Kommunikációs Kft.-hez kerül át. Néhányan, a teljes 

körű informálódás hiányában nem vállalták a döntést e napirendi pontot 

illetően. Markó József polgármester elmondta: elfogadja azoknak az érve-

lését, akik így gondolkodnak, de a csarnokoknak működniük kell, ezért a 

döntést nem lehet későbbre halasztani.

•  Sződ-Nevelek 2014 tavaszán történő csatlakozásának feltételéül szabta 

a gödi önkormányzat, hogy a jelenleg Ilka Lakópark néven ismert terület 

besorolását annak tulajdonosa a lakóövezetből kereskedelmi-gazdasági 

területté soroltassa át. Az így Gödön telekadó-kötelessé váló ingatlan tu-

lajdonosának – a Képviselő-testület döntésének értelmében – ötéves idő-

tartam alatt felzárkóztató rendszerű mértékben kell adót fi zetnie, annak 

érdekében, hogy Göd városa az esetleges kártérítési igényeknek elejét ve-

gye. Amennyiben a terület lakóövezet maradna, elkerülhetetlenné válna 

az iskola-, az óvodaépítés és az egyéb infrastruktúra-fejlesztés, amely több 

százmillió forintos kiadást jelentene a városnak.

•  A közbeszerzési eljárást követően zárt ülésen döntöttek a nyertesről, 

akit megbíznak a Pannónia utca és környéke csapadékvíz elvezetésének 

(I. ütem) kivitelezésével. A beruházás szeptember 10-én indul, és hatvan 

nap alatt valósul meg.

Ha a társaságiadó-felajánlásokból sikerül előteremteni a szükséges forrásokat, 

jövő nyárra új medencével bővülhet a termálfürdő 

Várhatóan szeptember 
elsejétől állnak meg a buszok 
a Pázmány Péter utcánál
Pályázati és önkormányzati forrásból az el-

múlt időszakban két új buszöblöt alakítot-

tak ki Alsógödön. A lakosok hónapok óta 

várják, hogy birtokba vehessék az elkészült 

létesítményeket.

A KKK Közlekedésbiztonsági pályázat, illet-

ve az „NFM Útpénztár Előirányzat”, valamint 

Göd Város Önkormányzata fi nanszírozásában 

megvalósuló beruházás teljes költsége 

26 768 800 Ft volt, ebből az önrész 11 768 000 

forintot tett ki. E pénzforrásokból valósult 

meg a sávszélesítéssel kialakított két új busz-

öböl, a hozzájuk vezető két járdaszakasz és 

a középszigetes gyalogos-átkelőhely. Az épít-

tető a Magyar Közút Nonprofi t Zrt., a kivitele-

ző pedig a Magyar Plastiroute Kft. volt – tá-

jékoztatta lapunk olvasóit Popele Julianna 

beruházási osztályvezető.

Lakossági érdeklődésre szerkesztőségünk 

e-mailben megkereste a Volánbusz Zrt.-t. 

Kérdésünkre, hogy az új megállókban mikor-

tól állnak meg a menetrend szerinti járatok, 

a következő hivatalos választ kaptuk:

„Tájékoztatjuk, hogy az említett megállóhely 

forgalomba helyezése (információink alapján) 

még nem történt meg. Társaságunk az illetékes 

minisztériumnál kezdeményezte a menetrend 

módosítását, az érintett megállóhely 

menetrendbe történő beillesztését. A fentiek 

értelmében a járatok megállítása csak 

a hivatalos forgalomba helyezés után, illetve 

a minisztériumi engedély birtokában történhet 

meg, melynek legkorábbi (tervezett) időpontja 

2012. szeptember 1-je. 

Üdvözlettel, VOLÁNBUSZ Zrt.”

Szeptemberi lapszámunk nyomdába adásá-

nak idején a két új buszöböl egyelőre még tü-

relmesen várja „menetrendbe illesztését”…

A város déli részén élőknek ezentúl nem kell messzire 

gyalogolniuk, ha busszal szeretnének utazni 
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Tájékoztató Göd város aktuális pénzügyi helyzetéről 
(Az összegek ezer forintban értendők.)

Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal pénzkészlete: 

(számlákon lévő összegek + pénztár)
35 884

TESZ és az intézmények pénzkészlete: 

(számlákon lévő összegek + pénztár)
50 740

Lekötött betétek összesen: 350 000

ÖK pénzkészlete összesen:

(számlákon lévő összegek + pénztárban lévő összegek + lekötött 

összegek):

436 624

Folyószámlahitel összege:: 0

A 2012. évben eddig befolyt adóbevételek összege: 673 960

A normál fi nanszírozási műveleteken kívüli, 

az előző hónapban 10 M forintot meghaladó tétel(ek):

PENTA Kft. – útjavítás, útkarbantartás, kátyúzás:

11 735

Lejárt tartozások összege: 0

A fenti táblázat a 2012. augusztus 27-ei állapotokat mutatja.

dr. Pintér György
alpolgármester

Útfelújítás és pihenőpark létesítése
Ezerötven méter hosszúságban és négyméteres sávszélességben 

kapott két centiméteres kiegyenlítő és négy centiméteres kopó asz-

faltréteget a Rákóczi út Harang utca és Karajos-patak közötti szaka-

sza. Mindkét oldalon útpadka készült, s a lakosság részéről felmerült 

kéréseket is igyekeztek megoldani a szakemberek: például az érin-

tett kocsifelhajtókat átalakították, hogy azoknál se gyűljön össze 

az esővíz. 

– Örülök, hogy teljesülhetett az ígéretem, és a 2-es főút menekülő 

útvonalául szolgáló utca legkátyúsabb, legrosszabb állapotban lévő 

szakaszainak felújítását sikerült kijárnom – adta hírül Csányi József 

képviselő.

Felhívás
Társadalmi munka az Albakertben

Tisztelettel hívom a segítő szándékú lakótársakat 2012. szeptember 

15-én 10 órára a kerékpárút mentén, a Muskátli és az Ibolya utcák kö-

zötti területtel szemben található diófaligetes területre. Augusztus-

ban a tereprendezés oroszlánrészét gépi erővel már megoldottuk, 

a fi nom kézi munkákhoz, a piknikasztalok és a padok telepítéséhez 

azonban várom az önkénteseket. Kerti szerszámokat: kapát, gereb-

lyét, ásót hozzanak magukkal a munkákhoz! Esőnap: 2012. szeptem-

ber 21. 

 Köszönettel: 

 Csányi József képviselő

Meghívó
A GÖD-BÓCSA-ért Baráti Kör emléknapot tart 

Bócsán, 2012. szeptember 29-én. 

A rendezvény apropóját az adja, hogy 1942-ben, 

70 évvel ezelőtt egy pusztító árvíz után költöztek 

ide a települést alapító családok a Bács-Kiskun me-

gyei Bócsáról. 

1949-ben az egykori telepesek harangot öntettek, 

amelyet Szent Mihálynak ajánlottak, oltalmát kér-

ve a közösségre. 

A GÖD-BÓCSA-ért Baráti Kör ebből az alkalomból 

Szent Mihály napján, szeptember 29-én falunapot 

tart, amelynek keretében:

•  emlékhelyet avatnak a betelepülő családok tisz-

teletére,

•  emléktáblát helyeznek el a település harangján.

A rendezvény délelőtt 10 órakor harangszente-

léssel kezdődik.

A résztvevők az események helyszínére a faluban 

elhelyezett információs táblák segítségével juthat-

nak el.

A rendezvény főszervezője: Szelinger Tamás, 

a GÖD-BÓCSA-ért Baráti Kör elnöke.

A rendezvényt főtámogatói: Markó József polgár-

mester és Lenkei György városi képviselő, a Szociá-

lis Bizottság elnöke.

Érdekesség: a Magyar Rádió a közelmúltban fel-

vételt készített a bócsai harang hangjáról. Szep-

tember 17-én és 22-én a Kossuth Rádió hallgatói 

országszerte a bócsai harangot hallhatják majd 

a déli harangszó idején. 

A Mihály-napi programokra mindenkit szeretettel 

várnak!

A bócsai harangot az első telepesek hatvanhárom 

évvel ezelőtt közadakozásból öntették

Elkészült a 2-es főúttal párhuzamosan haladó Rákóczi út felújítása. A képen 

Csányi József képviselő és az utca két lakója
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Augusztusban Gödön elhunytak
Majer János József 71 éves
Zikva György 69 éves
Gulacsik Béláné (sz.: Kalmár Erzsébet) 93 éves 
Bencsik Kálmán 73 éves
Telek József 73 éves
Tősér Lászlóné (sz.: Peredi Verona) 69 éves
Kiss István 68 éves

Július és augusztus hónapban
Gödön házasságot kötöttek
Müller Attila és Záhoczki Zsófi a
Szabó Zoltán és Gruisz Judit
Csávás Lajos Marcell és Szirmai Ágnes
Gedö Attila és Lénárd Csilla Mária
Jancsik József László és Szitai Erzsébet
Kovács Károly és Kedvek Judit
Petrik László és Katonka Csilla
Sztankó Balázs és Radics Szilvia
Varga Attila és Árgyelán Zsuzsanna
Juhász Tibor és Jurkó Dalma Krisztina
Gajai Csaba és Kovács Anna
Szakkó Kálmán és Májer Bernadett
Tizedes Csaba Gábor és Földi Anett
Sándor Dávid és Hevele Melinda Magdolna
Kovács József András és Kas Erika
Becze Sándor Gábor és Szalai Gabriella
Turós György és Hrazdyra Klára Terézia
Juhos Lajos és Bogdán Enikő Hajnalka
Szele Andor és Szántó Diána
Szőczey László és Sebő Lívia
Lajos Gábor és Madár Mónika
Szelinger Tamás András és Legindi Ágnes

Égi dallamokat dúdol
Váratlan, súlyos betegség következtében távozott Surán Sándor, 

a Felsőgödi Munkásdalkör karnagya.

Surán Sándor diplomás (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) énektanár, 

karnagy 1942-ben született Budapesten. Számos általános és középis-

kolában tanított, kórusokat szervezett és vezetett. 1987 óta rendszeres 

résztvevője volt az amatőr kórusmozgalomnak, másodkarnagya a Vasas kó-

rusnak, társkarnagya a Tavasz Női Karnak. A KÓTA (Magyar Kórusok és Zene-

karok Szövetsége) Ifj úsági Bizottságánál hosszú évekig szakfelügyelőként 

és bizottsági tagként tevékenykedett. Munkáját 2002-ben Újpest Önkor-

mányzata „Újpest Gyermekeiért” kitüntetéssel díjazta, 2001-ben a Bárdos 

Lajos Zenei Hetek művészeti bizottsága „Fesztiváldíjas Karnagy” kitüntetés-

ben részesítette. A KÓTA fennállásának 30. évfordulóján őszinte köszönetét 

fejezte ki díszoklevél formájában Surán Sándornak, a magyar zenekultúra 

érdekében végzett áldozatos, művészi munkájáért.

1982 őszén – azaz kereken harminc esztendeje – kérték fel az akkor 59 éve 

működő Felsőgödi Munkásdalkör vezetésére, majd nyolc évvel később 

a Dunakeszi MÁV Magyarság Férfi kara is az ő irányítását kérte. 1990-től a két 

férfi kar fuzionált, s közös felkészüléssel közös fellépéseket vállaltak, vállal-

nak a mai napig. A Munkásdalkör 1980-ban Fóton vett részt minősítő hang-

versenyen, ahol „ezüstkoszorú diploma” fokozatot ért el. 

– Surán Sándor nevéhez fűződik a felsőgödi templomban megtartott karácso-

nyi hangversenyek sora. A karnagy úr mindig megkövetelte a pontos, hang-

súlyos szövegmondást az egyes kórusművek éneklése során, csakúgy, mint 

az előadásmódra vonatkozó instrukciók betartását a ritmusra és a hangerőre 

vonatkozóan. Ezek miatt például két évvel ezelőtt Szolnokon külön dicséret-

ben részesített bennünket az ottani kórustalálkozó zsűrije. Gyakori vendégei 

voltunk a helyi klubok összejöveteleinek: a Hagyományteremtőknek, a Hori-

zontnak, akik olykor csupán egy-egy dalt kértek. Sándor azonban nem tett kü-

lönbséget kis és nagy fellépés között, mindenhol a maximumra törekedett. 

Karvezetése mellett bátran álltunk közönség elé a városi ünnepségeken is. 

Két májusi és egy júniusi fellépést követően hagyományosan a magyarkúti 

kirándulással zártuk az évadot, ahol megköszönte a kórustagok feleségei-

nek a támogatást. Egy hét múlva derült ki, hogy Sándor beteg, menthetet-

len… S egyetlen hónapra rá meghalt a karnagy úr. 

Engesztelő szentmiséjén Felsőgödön, majd búcsúztatóján a rákospalotai te-

metőben ott voltunk, s mi mással, dallal köszöntünk el tőle. Utolsó üzenete 

ugyanis a kórus tagsága felé ez volt: „Maradjatok együtt!” – osztotta meg 

olvasóinkkal emlékeit Surán Sándor karnagyról Gál János, aki 1962 óta tagja 

a kórusnak.

V. Pálfai Kinga

Surán Sándor (képünkön elöl) harminc éven át volt a Felsőgödi Munkásdalkör 

karnagya

Meghívó
A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi 

Lovagrend magyarországi nagyperjele 

és a váci Szent Miklós Kommenda parancsnoka 

tisztelettel meghívja Önt és családját 

2012. október 13-án (szombaton) 

17 órai kezdettel 

az alsógödi Szent István-templomban tartandó

VERSES IRODALMI ESTRE.
A lovagrend az est folyamán adja át adományát 

a templomtető felújítási költségeinek törlesztésére, 

és adakozásra kéri fel a meghívottakat is.

A verseket előadja: Lengyel György

Közreműködnek: Pászthy Júlia, Berkes János

és az Alsógödi Katolikus Ifj úsági Énekkar.

Az est háziasszonya: V. Pálfai Kinga

A jótékonysági est fővédnöke:

gróf Nyáry Éva, 

a Szent Lázár Lovagrend nagyperjele és

dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke
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Már nincs közöttünk…
Hatvanéves korában, júliusban megdöbbentő 

hirtelenséggel elhunyt Kovács Endréné, az Új 

Horizont Irodalmi Klub vezetője.

Évek óta vezette a József Attila Művelődé-

si Házban több mint két évtizedes múlt-

ra visszatekintő irodalmi klubot Kovács 

Endréné, született Nagy Mária Terézia.

1979 óta élt Gödön, férjével két leányt neveltek 

fel, három unoka: két kisfi ú és egy kislány bol-

dog nagymamája volt. A Jászságban született, 

ott is végezte a gimnáziumot, majd Dunakeszi-

re került, onnan költözött Gödre. Tanulmányait 

az ELTE matematika tanári szakán nem tudta 

befejezni – gyermekei születése más irány-

ba terelte az életét. A gyes évei alatt szerezte 

meg dísznövénytermesztő technikusi okleve-

lét, emellett szőlész-borász és gombaszakértői 

végzettségei voltak. Munkát azonban egy egé-

szen más területen talált – előbb a Budapesti 

Közlekedési Vállalatnál, a Hídépítő Vállalatnál, 

majd helyben, a TESZ-nél vállalt állást. 

Rokkantnyugdíjasként is kereste a hasznos 

elfoglaltságokat. Kiválóan jellemzi őt, hogy 

a Vöröskeresztesek Klubja helyi szervezetének 

lett állandó, aktív tagja. Vonzalma, szeretete 

az irodalom iránt vitte őt a Horizont Klub tagjai 

közé, melynek később a vezetését is felvállalta. 

Hosszú éveken át hónapról hónapra tartalmas 

együttléteket szervezett a számára oly ked-

ves tagtársak számára. Meghívására írók, köl-

tők, irodalmárok, képző- és előadóművészek 

mutatkoztak be a gödi közönségnek. A klub-

délutánok résztvevőit mindig terített asztallal 

várta. 

Nehéz feladata lesz annak, aki vállalja majd, 

hogy átveszi, folytatja Kovács Endréné e közös-

ségért végzett munkáját.

Minden előzetes jel, fi gyelmeztető betegség 

híján ment el… Talán az a tudat, hogy egyetlen 

pillanatig sem szenvedett, nyújt némi vigasz-

talást az őt gyászolóknak.

V. Pálfai Kinga

Felkészítők szülőknek 

és jegyespároknak
A GÖDI KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

Szeptember hónapban több alkalomból álló keresztelési felké-

szítőt indítunk azoknak a katolikus szülőknek és keresztszülők-

nek, akik még nem iskolás gyermekeiket szeretnék a keresztség 

szentségében részesíteni, az ősz vagy a tél folyamán. A keresztség 

szentségének méltósága őszinte szándékot, és bizonyos feltételeket 

kíván a szülőktől és keresztszülőktől. Kívánatos lenne, hogy a szülők 

és a keresztszülők hitüket élő, templomba járó, egyházi házasság-

ban lévő katolikusok legyenek. Legalább az egyikük tegyen eleget 

ezen feltételeknek, a másikuk pedig mutasson készséget a rende-

zett, keresztény családi életre és gyermekük vallásos nevelésére. 

Amennyiben egyik kívánalomnak sem tudnak eleget tenni, akkor 

olyan keresztszülőt/keresztszülőket válasszanak, akik hitüket élő, 

templomba járó emberek.

Várjuk azoknak a gödi jegyespároknak a mihamarabbi jelentkezé-

sét, akik jövő tavasszal, nyáron, illetve ősszel szeretnének házasságot 

kötni. Kívánatos lenne, hogy a fi atalok templomba járó, nem együtt 

élő párok legyenek. Ha nem tudnak eleget tenni ezen feltételeknek, 

akkor a jelentkezésükkor kezdjenek el keresztény életet élni. Azért is 

fontos a házasodni szándékozók mielőbbi jelentkezése, hogy még 

időben meg tudjuk beszélni az esküvő időpontját. Nagy tisztelettel 

kérjük, hogy ne azután jelentkezzenek, miután már – az egyházon 

kívül – mindenkivel egyeztettek! Az egyházi házasságot kérő párok-

tól kívánatos lenne, hogy elsőnek – Isten és az Egyház iránti tiszte-

letük jeleként – az egyházzal egyeztessenek, hiszen mi a liturgikus 

év szertartásaihoz igazodva tudjuk beilleszteni a házasságkötések 

időpontjait.

Szeptemberben egy újabb olyan felnőtt hittancsoportot indítunk 

(katekumenátust), amely azoknak szól, akik még nincsenek megke-

resztelve, vagy nem voltak elsőáldozók, bérmálkozók, és szeretné-

nek kereszténnyé lenni a katolikus egyházban. Jelentkezni a plébá-

nián vagy a sekrestyében lehet.

Mivel a felsőgödi karitász helyiségeit felújítjuk, egyelőre nem tudunk 

újabb ruhaadományokat fogadni. Köszönjük szíves megértésüket!

Marton Zsolt 

plébános

Vezetőjének távozásával nagy veszteség érte az Új 

Horizont Irodalmi Klubot 

MEGHÍVÓ

Tervek, elképzelések, godolatok 
a Bozóky térről

A Bozóky Gyula Alapítvány 

tisztelettel meghívja önt és családját 

2012. szeptember 23-án 9 óra 30 perctől (a reggeli mise után) 

tartandó bemutatójára, amelynek apropója 

a „Bozóky tér múltja, jelene és jövője” 

című DVD megjelenése.
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Baleset, bűneset –
közbiztonsági nap a megelőzés jegyében
A tavalyi rendezvény sikerén felbuzdulva szervezte meg a Göd Városi 

Polgárőrség Kiemelten Közhasznú Egyesület a II. Közlekedési és Közbiz-

tonsági Napot. A rendezvény helyszínének idén is a gödi Termálstrand 

adott otthont.

– Célul azt tűztük ki önmagunk elé, hogy megismertessük a résztvevőkkel 

a nyári szünidő, a nyaralás és a szabadság alatt ránk leselkedő veszélye-

ket, valamint a nem várt események megelőzésének módjait, illetve a vá-

ratlan helyzetek kezelését. Idén rendezvényünk színvonalát a Drogmentes 

Magyarországért Mozgalom és a Fiatalok az Emberi Jogokért Alapítvány is 

emelte. A Dunakeszi Rendőrkapitányság dolgozói ezúttal is érdekes, hasz-

nos elemekkel színesítették a programot. A fi atalabb érdeklődők ujj- és te-

nyérlenyomatukat kapták meg emlékbe, míg az idősebb korosztály a KRESZ 

szabályaival ismerkedhetett meg, méghozzá egy interaktív, mobil útkeresz-

teződés forgalmi helyzeteiben.

A Pajzs Technológia és a Nemzetközi Autóvadász Közhasznú Egyesület mun-

katársai a gépjárműlopás megelőzéséről tartottak előadást és bemutatót. 

A szervező ezúton is köszöni segítségüket.

A rendezvényen újdonságként szerepelt a Vakok és Gyengénlátók Egyesü-

letének programja.

Segítségükkel megtapasztalhattunk több olyan életérzést, melyeket mi, lá-

tók nem ismerhetünk. A teljesen lesötétített szobába szemünket bekötve 

léptünk be. A berendezett helyiségben eleinte semmit sem érzékeltünk. 

Mindenki kiszolgáltatottnak érezte magát, és nem tudta, hogy a következő 

mozdulata során mi történik. Igaz, csak pár percig, de megtapasztalhattuk 

azt az érzést, amellyel sérült látású társaink nap mint nap együtt élnek. 

A váratlanul hideg időjárás ellenére programjainkat folyamatosan látogat-

ták, és befejezésként vendégünk, Nádas György humorista fellépése csalt 

mosolyt a strandolók arcára. 

A rendezvény során lehetőség nyílt arra is, hogy az „Egy iskola, egy polgár-

őr” programban résztvevő polgárőröket felkészítsük az iskolakezdésre.

Augusztus végén az iskolás korosztályú gyermekek számára a biztonságos 

gyalogos-, kerékpáros és tömegközlekedéssel kapcsolatos témájú rendez-

vényt szerveztünk, illetve szeptember elejére „Eltűntek…” címmel a fi atalok 

áldozattá válásának megelőzése érdekében, valamint az otthonról történő 

megszökésekhez vezető problémák megoldásának bemutatása céljával hir-

detünk programot. E témákban szívesen állunk a gödi intézmények, szer-

vezetek szolgálatára a későbbiek folyamán is – adta hírül Kiss Virág és Szeri 

Mihály polgárőr.

V. Pálfai Kinga

A nyár végi közbiztonsági nap csupán egyike volt a polgárőrség rendezvényeinek, 

amelyekkel az iskolás korú gyerekek védelméről igyekszik gondoskodni  

Meghívó
A Demokratikus Koalíció gödi szervezete 

2012. szeptember 29-én 16 órakor nagy-

gyűlést tart a József Attila Művelődési 

Házban (2131 Göd, Pesti út 72.).

A rendezvény meghívott vendégei:

Vadai Ágnes országgyűlési képviselő, 

a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja 

és Varju László pártigazgató.

A rendezvényre minden érdeklődőt sze-

retettel várnak.

Programajánló

Kistérségi Hétpróba 
Dunakeszin

Dunakeszi vidám hétpróba-versenyre hívja 

a kistérség másik három települését, Gödöt, 

Fótot és Mogyoródot. A verseny elsősorban 

nem a vetélkedésről szól, hanem inkább 

a kapcsolatok építésére, a jókedvű játékra he-

lyezi a hangsúlyt.

A szeptember 14–15-én sorra kerülő prog-

ramban sárkányhajózás, főzőverseny, rodeó-

bika, falmászás, szkander, sörivó- és kötélhú-

zó-verseny szerepel.

Érdeklődni a (27) 530-056-os telefonszámon 

lehet.

Bővebb információk: www.god.hu

A gödiek körében is egyre népszerűbb sport, illetve 

szabadidős tevékenység a sárkányhajózás
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Tájékoztatás a városi televízióról

Többször felmerült a kérdés, hogy a városi televízió adásait hogyan és 

kik láthatják, illetve mely háztartásokban nem lehet fogni. A Göd Vá-

rosi Televízió jelen pillanatban a T-Home rendszeren a 231,25 MHz-en, 

illetve a UPC rendszeren a 175,25 MHz-es csatornán fogható. Azon elő-

fi zetők, akik más szolgáltatóknál szerződtek, sajnos nem láthatják az adá-

sokat, mert csak a fenti két műsorterjesztőnek van helyi fejállomása, azaz 

csupán ők képesek a jelet úgy eljuttatni, hogy az adás kizárólag Göd vé-

telkörzetében látható legyen. 

Ám hamarosan elindul internet-stream szolgáltatásunk, amely lehetővé 

teszi, hogy azon lakosok is nézhessék a városi műsorok online adásait, 

akik nem az analóg rendszerre fi zettek elő, vagy akár a fentiek közül egyik 

kábelszolgáltatóval sincsenek szerződésben. A média-streaming annyit 

jelent, hogy az élő adás képe már egy egyszerű mobilinternet-kapcsolat-

tal is élvezhető lesz bárhol a világon.

A Smart TV szolgáltatásának megjelenésével a Göd Városi Televízió vár-

hatóan fejlődésének újabb szakaszához ér. A Smart televíziókészülék le-

het egy integrált internetes funkciókkal rendelkező televízió vagy egy 

képernyőn megjelenő menürendszerrel rendelkező televízióhoz tartozó 

set-top box, amely a hagyományos televíziókészülékekhez képest sokkal 

fejlettebb műveleteket és csatlakoztathatóságot tesz lehetővé. 

A nézők jelenleg hetente minimum 4 órában láthatják a friss városi mű-

sorokat, szerdánként 16 órától 18 óráig, illetve csütörtökönként 14 órától 

16 óráig. Mindennap van ismétlés, tehát aki nem tudja megnézni a friss 

adást, annak lehetősége nyílik a hét többi napján is fi gyelemmel kísér-

ni az eseményeket. Naponta van négy óra műsoridő, ami összesen mini-

mum heti 28 órányi adást jelent, és ebből négy óra az új műsor. Az aktuá-

lis műsorajánló megtalálható a www.god.hu honlapon, illetve a képújság 

hasábjain is folyamatosan nyomon követhető.

A nyári szokásos leállása után szeptembertől újra jelentkezik a város éle-

tét összefoglaló heti hírműsorunk, a Híradó. Minden hónap utolsó heté-

ben élő, interaktív módon közvetítjük a képviselő-testületi üléseket. Ez 

annyit jelent, hogy az ülés ideje alatt a kedves néző egy nem emelt díjas 

telefonszámra elküldheti kérdéseit, észrevételeit sms formájában. A fel-

vetett témáknak utánajárunk, felkutatva az illetékeseket. Az ülés közve-

títésekor folyamatosan feliratozzuk a hozzászólók nevét, illetve az aktu-

ális témaköröket. Hetente jelentkező „Közérdek” című magazinunkban 

stúdióbeszélgetést láthatnak a városhoz kapcsolódó aktuális témákban. 

„Magazin” blokkunkban szerepelnek átvett, illetve archív adásaink, míg 

„Városunk, Göd” című blokkunkban aktuális nemzeti és gödi ünnepek, 

rendezvények, rendezvénysorozatok, helyi sportesemények, stúdióbe-

szélgetések, opera- és egyéb zenés műsorok, előadások, vallási műsorok, 

ismeretterjesztő és kulturális műsorok láthatók. Hamarosan több új mű-

sort is indítunk, melyekről a következő számban olvashatnak bővebben. 

A testületi ülések közvetítéseit nyomon követhetik a www.onkormany-

zati.tv weblapon is, ahol megtalálhatják a korábbi ülésekről készült fel-

vételeket és hanganyagokat is. Itt a menüből értelemszerűen Gödöt kell 

választani. 

Kérjük, kérdéseiket, észrevételeiket a tv@god.hu e-mail címen juttassák 

el hozzánk.

Műsorainkhoz jó vételt, kellemes szórakozást kíván a 

A  Göd Városi Televízió szerkesztősége

A városi honlap internetes 
szavazásainak eredményei
Göd város hivatalos honlapján (www.god.

hu) 2011-ben két szavazást indítottunk két 

különböző témakörben, amelyeknek célja 

a lakosság véleményének megállapítása volt. 

Ezúton tájékoztatjuk a Gödi Körkép tisztelt ol-

vasóit a szavazások eredményéről.

Az első szavazás témája: 

a Nemeskéri út Koszorú téri szakaszán a gép-

járműforgalom esetleges sebességkorlátozá-

sa.

Összesen 3328 szavazat érkezett, az aláb-

biak szerinti megoszlásban:

Válaszok
Szavazatok 

százalékban

Szavazatok 

száma

maradjon 30 km/h 19%  648

legyen 40 km/h 12%  403

legyen a lakott terü-

leten belüli 50 km/h
68% 2277

A második szavazásnál feltett kérdés: 

Szeretné Ön, ha a Göd Városi Televízió adá-

sai a www.god.hu weboldalon interneten ke-

resztül is nézhetőek lennének? 

Összesen 1440 szavazat érkezett, az aláb-

biak szerinti megoszlásban:

Válaszok
Szavazatok 

százalékban

Szavazatok 

száma

Igen 81% 1169

Nem 19% 271

Köszönjük, hogy állást foglaltak a két témá-

ban.

Göd Város Önkormányzata
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Az elmúlt több mint fél év során a Gödi 

Sportegyesület azzal a kéréssel fordult 

számos vállalkozóhoz, hogy a törvény 

adta lehetőségeket kihasználva társasá-

gi adójának hetven százalékát ne az állami 

költségvetésbe fi zesse be, hanem ajánlja 

fel sportcélú városi fejlesztések megvalósí-

tására. Az így összegyűlt jelentős összegű 

pénzekből létrejött beruházásokat az egye-

sület augusztus 17-én hivatalosan is átadta 

városi használatra. A példaértékű program 

tapasztalatairól és további lehetőségeiről 

dr. Horváth Lászlóval, a GSE elnökével beszél-

gettünk. 

– Milyen fejlesztésekre került sor a városban 

a társasági adóból felajánlható összegek 

felhasználásával?

– Három jogcímen lehetett pályázni: sze-

mélyi költségekre, utánpótlás-fejlesztésre, 

illetve tárgyieszköz-beruházásra, azaz lé-

nyegében létesítményfejlesztésre. A vállal-

kozók adójóváírásai révén mintegy 35 millió 

forint támogatást sikerült összegyűjtenünk. 

Az önkormányzati önrésszel és a GSE saját 

felajánlásával kiegészülve így eddig mint-

egy 45 millió forint értékben valósulhattak 

meg különböző sportcélú fejlesztések a vá-

rosban.

A támogatás legjelentősebb részét léte-

sítményfejlesztésre használtuk fel. A csó-

nakház tetőterében kialakítottunk egy új 

konditermet. Közel 3 millió forintból felújí-

tottuk az épület teljes felső szintjét. Kiütöttük 

a meglévő válaszfalakat, így egy 100 négy-

zetméteres, egybefüggő teret nyertünk, 

ami gyönyörű kőrisfa hajópadló-burkolatot 

kapott. Nem sok egyesület büszkélkedhet 

ilyen szép, Dunára néző konditeremmel. 

 Az alsógödi sporttelepen a már meglévő 

épület tetőterének felépítésével jelentősen 

megnöveltük az alapterületet. Bontottunk, 

betonoztunk, megmagasítottuk a falakat, 

új tetőszerkezetet húztunk az épületre, és 

az alsó szinten is bővítettünk. Megterem-

tettük a lehetőségét egy új mosdó- és egy 

raktárhelyiség kialakításának. A munkálatok 

folytatásával a felső szinten hat öltöző jöhet 

majd létre, amelyek kulturált körülmények 

között tudják kiszolgálni azt a körülbelül 

százötven főt, akik rendszeresen itt edze-

nek. Nagyon fontosnak tartom, és külön fi -

gyeltem rá, hogy minél több gödi bevételt 

képezzünk a beruházásokkal. 11 vállakozónk 

közül 9 gödi volt, s további egy ennek kap-

csán települ be Gödre. Az alapanyagok 90 

százalékát további 6-7 gödi érdekeltségű 

kereskedőnél szereztük vagy szereztettük 

be, akik javarészt gödi embereket foglalkoz-

tatnak. Így tehát három különböző módon is 

„gödi szinten” került be a város vérkeringé-

sébe az a kb. 45 millió forint, amit elköltöt-

tünk. És akkor az iparűzési adóról még nem 

is beszéltem.

– A városi sportpályák állapotának változá-

sa mindenkinek azonnal szembetűnik…

– Az öltözőépület bővítése mellett nagyon 

fontosnak tartottuk azt is, hogy megfelelő 

számú és minőségű pálya álljon az egye-

sület rendelkezésére. Jelenleg kilenc kor-

Összefogással a város fejlesztéséért
JELENTŐS BERUHÁZÁSOK VALÓSULTAK MEG A VÁLLALKOZÓI ADÓFELAJÁNLÁSOKBÓL

A sportlétesítmények átadására két helyszínen került sor: az alsógödi GSE-telepen és a felsőgödi sportpályán. 

A képen balról jobbra: Lenkei György, Rataj András, Barazutti László és dr. Horváth László

A megszépült kiserdei tisztást azonnal 

birtokba vették a gyerekek
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osztály csapatai – és természetesen ezek 

ellenfelei – használják napi rendszeresség-

gel a pályákat, a legkisebbektől az öregfi ú-

kig. Ennyi embert egyetlen pálya nem tud 

kiszolgálni, a túlterheltségtől egyszerűen 

tönkremegy. A TAO-ból befolyt pénzeknek 

köszönhetően azonban most nagyot lép-

tünk előre ezen a téren. Megújult, megszé-

pült és részbeni világítást kapott a felsőgö-

di focipálya. Alsógödön pedig bekerítettük 

és rendbe tettük a kiserdei füves tisztást, 

amely most már optikailag és funkcióját te-

kintve is szerves részévé vált a sporttelep-

nek. Nyugodtan tarthatunk itt is edzéseket 

és meccseket, miközben a terület – meg-

szépülve – továbbra is nyitva áll bármiféle 

városi vagy civil esemény befogadására. 

Az edzőpálya pedig a FIFA-szabványnak 

megfelelő, korszerű világítást kapott. Az al-

sógödi GSE-telepen most már csupán 

egyetlen lépés választ el bennünket attól, 

hogy egy országos összehasonlításban is 

kiemelkedően magas színvonalú sport-

komplexum jöjjön létre, amely jelentős fej-

lődést indukál. 

– Milyen fejlődésre gondol? 

– A fejlődést én nem feltétlenül bajnokság-

szintekben értem. Úgy látom, Gödnek jelen-

leg nincs igénye magasabb szintű csapatra, 

viszont a gyerekek magasabb színvonalú ki-

szolgálására és a rendszer fejlesztésére igen. 

Ha a második ütemben be tudjuk fejezni 

a megkezdett beruházásokat, egy-két éven 

belül elérhetjük, hogy országos hírnévre 

tegyünk szert, és a klubok, illetve a fociaka-

démiák elismert bázisa legyünk. Már most, 

a fejlesztéseknek ebben a stádiumában is 

folynak ilyen jellegű tárgyalások, két klub-

bal is.

– Szervezeti működését tekintve mennyire 

felkészült az egyesület egy ilyen minőségi 

ugrásra?

– Tizennyolc éve vagyok elnökségi tagja az 

egyesületnek, és tizenkét éve elnöke.  Ilyen 

horderejű változásoknak, mint amelyek 

most történnek velünk, soha még csak a kö-

zelében sem jártunk. Óriási lehetőség előtt 

állunk, amellyel tudnunk kell élni. Ezekkel 

a fejlesztésekkel ugyanis túlnőttünk koráb-

bi önmagunkon. A GSE infrastruktúráját 

és támogatottságát tekintve gyakorlatilag 

középkategóriás klubbá lépett elő. Az ez-

zel járó feladatokat már nem lehet pusztán 

társadalmi munkára alapozni. Szükség van 

olyan szakemberekre, akik hivatásszerűen 

foglalkoznak a sportszervezéssel, a pénz-

ügyekkel, ennek minden felelősségével és 

terhével.  A TAO kínálta lehetőségek kiak-

názásához pedig az eddigieknél is nagyobb 

fordulatszámra és elkötelezettségre van 

szükség. Valamennyi vezetőnknek fel kell 

nőni a feladathoz, amelyet felvállaltunk.

– Egy füves pálya esetében nagyon gyor-

san megindulhat az állapotromlás, ha nem 

megfelelő a karbantartás. Hogyan gondos-

kodnak arról, hogy a létrejött érték fenn is 

maradjon? 

– Szeptember közepéig a fenntartást 

az egyesület a saját költségvetéséből állja. 

A továbbiakban a GSE és az Önkormányzat 

közös feladatvállalásával megoldható lenne 

a nagyobb kiadásokkal járó, rendszeres kar-

bantartás. Ám minden befektetett pénz kár-

ba vész, ha a közösség nem tud gondoskodó 

gazdája lenni a megteremtett értékeknek. 

Ez döntő kérdés. A pályák attól volnának iga-

zán szépek és otthonosak, ha lenne, aki ültet 

néhány tő virágot az egyik sarokba, aki szí-

vesen megjavítja a kerítést, ha netán egyszer 

majd megsérül, aki hajlandó áldozni az ide-

jéből néhány órát arra, hogy összeszedje 

a pályára hullott gallyakat, összegereblyézze 

a faleveleket, vagy besegítsen a locsolásba. 

A most létrejött értékeket hosszú távon csak 

közös összefogással tudjuk megőrizni. Mind-

az, ami a TAO-pénzekből létrejött, a városé, 

mindannyiunké. Vigyázni is csak közösen tu-

dunk rá. 

– Hogyan tovább? Vannak-e már jó hírek 

a második ütem tavasszal benyújtott pályá-

zataival kapcsolatban?

– Április másodikán mind a négy szakosztály 

pályázatát leadtuk. Hivatalosan 60 nap az el-

bírálás határideje, de még nem kaptunk ér-

tesítést a döntésről. A vízilabda-szakosztály 

pályázatával kapcsolatban egyelőre egy szó-

beli ígéretünk van arra nézve, hogy megkap-

juk a szükséges támogatást a termálstrand 

medencebővítésének második üteméhez. 

– Ha valóban így lesz, akkor végre eldőlhet 

a kérdés, hogy megépülhet-e az új medence 

a strandon…

– Az első ütemben az erre a célra felajánlott 

pénzekből terveket készíttettünk, csempét 

és gépészeti eszközöket vásároltunk, mert 

a bizonytalan folytatás miatt nem lett volna 

bölcs döntés nekiállni a medence kiásásának. 

Ha azonban a második ütemben is jóváhagy-

ják ezt a pályázati célt, és a TAO-felajánlások 

révén sikerül előteremtenünk a beruházás-

hoz szükséges forrást, akkor jövőre, a nyár 

közepére megépülhet az új medence. 

– Milyen további fejlesztések szerepelnek 

még az elbírálás alatt álló pályázatokban?

– Mindenekelőtt a már megkezdett fejlesz-

tések folytatására pályáztunk. Szeretnénk 

befejezni az öltözők kialakítását, és felújíta-

nánk a konditerem kiegészítő helyiségeit is. 

A sporttelepen öntözőrendszerben gondol-

kodunk, és a földes pálya helyén két kisebb 

füves pályát alakítanánk ki, amelyeket a gye-

rekek nemcsak edzésre, de versenyekre is 

nyugodtan használhatnának. A teniszpályát 

is átköltöztetnénk az alsógödi sportkomple-

xum területén megépítendő lábteniszpályá-

ra, hogy minden egy helyen legyen. Felső-

gödre terveztünk egy, a mostaninál nagyobb 

sportcsarnokot, illetve szeretnénk vásárolni 

egy autóbuszt is, amellyel az iskolák, a sport-

pályák és a strand között meg tudnánk olda-

ni a gyerekek szállítását, ami a mindennapos 

testnevelés miatt elkerülhetetlen lesz. 

– Az első ütem tapasztalatai alapján van-e 

reális esély arra, hogy összejön az újabb be-

ruházásokhoz szükséges pénz is? 

– Úgy gondolom, jórészt igen, de ez még 

az első ütemnél is nehezebb lesz.  Nagyon 

számítunk azokra, akik már eddig is partne-

reink voltak a fejlesztésben, de szeretnénk 

minél több további céget is megnyerni a jó 

ügynek. Arra biztatnék minden vállalkozót, 

hogy ne álljon közömbösen ehhez a kérdés-

hez. Itt egy óriási lehetőség, amelyhez most 

nem olyan pénzeket kell felajánlani, amelyek 

egyébként másra is hasznosíthatóak lenné-

nek. Elegendő a jó szándék, a felelősségtel-

jes gondolkodás, és annak a városnak a sze-

retete, ahol az ember a mindennapjait éli. 

Koditek Bernadett

A sikeres együttműködésnek köszönhetően 

értékes sportfejlesztések valósultak 

meg a városban. A képen Markó József 

polgármester (balra) és dr. Horváth László, 

a GSE elnöke
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Augusztus közepe táján megérkez-

tek a tanszerlisták, a tankönyvcso-

magok árai az iskoláktól. A gardrób 

rendberakásakor kiderül, hogy az isko-

latáska már használhatatlan, a sportfel-

szereléseket, csakúgy, mint a ruhái nagy 

részét, egyszerűen kinőtte a gyerkőc. 

Van a családjában iskolás tanuló, kedves 

olvasó? Összeszámolta már, hogy milyen 

költségeket ró egy családra egy új tan-

év beindítása? Mi ezt most megpróbál-

tuk…

A tankönyvcsomagok ára: a Nemze-

ti Tankönyvkiadó honlapján található 

adatok szerint az általános iskolák alsó 

tagozatában 4540–8360 Ft, a felsőben 

pedig várhatóan 15 és 20 ezer forint kö-

zött lesznek.

A tanszercsomagok ára: (füzet, írószer, 

festék, technikaórára való eszközök stb.) 

4-5 ezer forinttól indul, a legolcsóbb kivi-

telű eszközökből összeállítva… A közép-

kategória termékei ennek az árnak simán 

kiteszik a dupláját is. A csúcskategória 

árainál a határ a csillagos ég.

Iskolatáska: 6500 forinttól fölfelé. A me-

rev, párnázott hátú, megerősített aljú 

táskák 10 000 forint alatt nem szerezhe-

tőek be. 

Sportfelszerelés (csak testnevelésórá-

ra): rövidnadrág, fehér póló és zokni, ol-

csóbb tornacipő, összesen 6500 Ft.

Busz- vagy vonatbérlet (diák): Göd–

Vác nagyságrendileg (kilométerfüggő) 

1200 Ft; Göd–Budapest kb. 1500 Ft, 

attól függően, ki hol száll fel (5 kilo-

méterenként ugrik a tarifa). Újpestig 

vonaton 1190 forintba kerül a diákbérlet 

+ esetleg budapesti kombinált bérlet, 

ami 3850 Ft.

Összegezve: egy gödi elsős beiskolázása 

minimum 22 540 forintot számlál, a leg-

olcsóbb kategóriájú termékek megvá-

sárlása esetén. Ehhez jönnek az adott 

intézményben az esetlegesen választott 

nyelvi vagy művészeti szakok, a délutá-

ni különórák felszereléseihez szükséges 

eszközök és az óradíjak. 

Igénybe vehető segítségek
Beiskolázási támogatást nyújthat a mun-

káltató, erről mindenki érdeklődjön 

a munkahelyén. A gödi önkormány-

zat is adhat beiskolázási támogatást, 

amelynek feltételei: gödi lakhelyű, 

általános vagy középiskolai tanul-

mányokat folytató gyermekek 

után vehető igénybe, jövede-

lemhatárhoz kötött (max. 42 750 

Ft nettó jövedelem/fő). Idén 133 

kérelmező 257 gyermeke kapott 

6 000 Ft-os pénzbeli támogatást. 

Nagycsaládosoknak járó kedvezmény 

(központi, állami forrásból) az ingye-

nes tankönyvre való jogosultság, valamint 

az iskolai étkezés 50 százalékos térítési 

díjon történő igénybevétele. Akik rend-

szeres gyermekvédelmi támogatásban 

részesülnek – állami forrásból, a helyi ön-

kormányzaton keresztül – (feltétel: a csa-

ládban az egy főre jutó nettó jövedelem 

nem haladja meg a 37 050 forintot, egy-

szülős családban a 39 900 forintot), azok-

nak a gyermekei alsó tagozaton ingyene-

sen, felső tagozaton és középiskolában 50 

százalékos térítési díj megfi zetése mellett 

jogosultak az iskolai étkezésre. A támo-

gatás egyébként évente két alkalommal 

5 800 forint összegű pénzbeli juttatást is 

jelent, amelyet gyermekenként kap a csa-

lád. Az idei tanévkezdés időszakában 

az évente megújítandó kérvényt benyúj-

tók száma 250 fő volt, ami körülbelül 500 

gyermeket jelent. Az idei tanévre is meg-

pályázhatók továbbá szociális és tanul-

mányi ösztöndíjak középiskolások, illet-

ve főiskolások és egyetemisták számára 

is – tájékoztatta a témával kapcsolatban 

Tanévnyitás 

számokban
I. RÉSZ

Mibe kerül egy családnak az is-

kolakezdés, hogyan teremti elő 

a szükséges eszközök forrásait 

az, aki sokgyermekes? Milyen se-

gítségek, ötletek állnak rendel-

kezésre? Cikkünkben egy hét-

gyermekes család is megosztja 

a praktikáit olvasóinkkal.
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olvasóinkat Lenkei György, a Szociális Bi-

zottság elnöke.

Élő példa
Nem mindegy azonban, hogy a támoga-

tásra jogosult családban egy, három vagy 

annál is több gyermek ellátását kell-e 

megoldani. Kérésünkre a Szmeskó család 

vállalta, hogy megosztja olvasóinkkal 

azokat a tapasztalatait, amelyeknek kö-

szönhetően hét gyermekük iskoláztatá-

sa és ellátása – azt kell, hogy mondjuk, 

hihetetlenül bravúrosan! – megoldható.

Borítékok felcímkézve
– Nálunk bevált, hogy adott időszakok-

ban mely célokra teszünk félre előre, tu-

datosan. Például februártól a három nyári 

hónap könnyebbé tételéhez teszünk fél-

re: táborokra, nyaralásra és az augusztusi 

tanszervásárlásra. Ha ezen túl vagyunk, 

szeptembertől a karácsony az egyik fő 

cél. A tudatos spórolás biztonságot ad, 

úgymond nem érnek váratlanul a na-

gyobb kiadások. A sok gyerek bizonyos 

szempontból takarékosabb üzem, mint 

a kevesebb. Sok dolog forog körbe, mire 

igazán kinövi, elhasználja a család. Így vi-

szont törekszünk is arra, hogy csak olyan 

fogyasztási cikket vegyünk meg, ami le-

hetőleg kiszolgálja az igényeket. A trendi 

márkás holmikat – de a legolcsóbb, silány 

minőségűeket, amiket hamar kell pótol-

ni, úgyszintén – nem engedhetjük meg 

magunknak – kezdi a családi „know-how” 

megosztását a pedagógus házaspár.

Ötletesség
– Az írószereket, füzeteket egy többkö-

rös egyeztetés után (iskoláktól érkezett 

listák és az otthoni készlet összevetése) 

egyszerre szerezzük be a teljes tanévre, 

valamelyik nagyáruház akciós vásárán. 

Ilyenkor például 100 darab spirálfüze-

tet veszünk, csak hogy a mennyiségek 

nagyságához képet adjunk. Egy-egy 

ilyen bevásárlás nekünk élből 10-15 ezer 

forintos megtakarítás egy „normál áron” 

beszerzett készlethez képest. Visszatér-

ve a füzetekhez: nem nézzük a borítót, 

csak a belső lapok minőségét. A sima és 

a díszes fedőlapú füzetek ára között akár 

100 forintos árkülönbség is lehet – ami 

nálunk tetemes költség lenne –, így tehát 

nagyobb a megtakarítás. A gyerekeink 

az elmúlt évek alatt tökélyre fejlesztet-

ték az egyedi füzet- és könyvborítók el-

készítését, melyhez a csokoládépapírtól 

a fotómontázsig mindenfélét felhasznál-

nak. Műanyag borításnak régóta bevált 

szabásminták alapján mezőgazdasági 

fóliát használunk – ezzel évekig sértetle-

nek maradnak a könyvtári tankönyvek.

Mit fedez az elérhető támogatás?
– Általában az író- és tanszereket, a füze-

teket, egy egyszerű tornafelszerelést és 

részben az iskolatáskát, ha éppen ven-

ni kell. A tankönyveket nem kell kifi zet-

nünk, és a gyerekek iskolai étkezése is 

támogatás.

Mire kell gyűjteni a következő 
borítékban?
– A tanévvel beinduló különórákra, 

az azokhoz szükséges felszerelésekre. 

Cipőre – ami nagyon ritkán örökölhető, 

szinte soha. Osztálypénzre. Sokan azt 

mondják: kétezer forint, ugyan, mi az? Én 

fel szoktam állni, és vállalom, hogy ne-

künk sok. Akkor ki szokott derülni, hogy 

az osztály 30 százaléka így van ezzel, de 

szégyellik. Pedig nincs mit, az ember azt 

vállalja el, amit teljesíteni tud. Más az, ha 

a tanár előre elmondja, hogy az idei osz-

tálykirándulás helyszíne és költsége ez 

és ez lesz, és részletekben szedi be a rá-

valót – az teljesen rendben van.

Az iskolák kérik a tisztasági csomagokat, 

a fénymásoló papírt, no meg az osztály 

berendezéséhez ezt-azt. Szépen össze-

jönnek a tételek.

Nagycsaládos „szabályok”
– Az öröklés törvénye teljesen termé-

szetes. Kisebb gyermekeinknek fehérne-

műn kívül nemigen vettünk még ruha-

félét – mindig volt elég. Ebben persze 

a barátokkal, ismerősökkel való együtt-

működés is segít. Mindig odaadjuk más-

nak, amit nem tudunk használni, és cse-

rébe mindig érkezik valahonnan olyasmi, 

amire szükségünk lehet.

– Egyedi igényeket (például egy márkás 

válltáska az általunk kinézett iskolatáska 

helyett) nem utasítunk el, de nem is tel-

jesítünk rögtön, a beszerzését alkalom-

hoz kötjük (például szülinaphoz).

– Az egyetemisták (immáron hárman) 

kosztot–kvártélyt–utazási költséget 

kapnak csupán, a többi költségüket ösz-

töndíjpályázatokból fedezik, amelyek 

összegével teljes egészében ők maguk 

rendelkeznek.

– Étkezésben lemondunk a luxus dol-

gokról, viszont rengeteg házi eltevést 

használunk fel a spájzból: lekvárokat, 

zöldségkrémeket stb. Nem veszünk pék-

süteményt soha, helyette sokszor sü-

tünk együtt. Fejenként egy-egy kakaós 

csiga 1800 forint lenne, míg két tepsivel 

sütünk 500 forintból. Jó szolgálatot tesz 

a fagyasztóláda is, mert amikor kedve-

ző áron jutunk, mondjuk, húshoz, abból 

bevásárlunk egy nagyobb mennyiséget, 

amit aztán beosztva használunk fel.

– A szociális kapcsolatokat ápolni fon-

tos: átadni a felesleget ételből, ruhából, 

és elfogadni azt, amit kapunk. Néha azt 

sem tudjuk, mit kezdjünk egy nagy ku-

pac ölünkbe hullott terménnyel, majd 

a következő évek slágerreceptje születik 

meg belőle. Kell tudnunk elfogadni…

Függetlenség kontra 
kiszolgáltatottság
– Nincs törlesztőrészletünk, hitelünk. 

Sose mertük volna vállalni. Nincs azon-

ban életbiztosításunk sem – nem en-

gedhetjük meg magunknak. Egy eff éle 

„előregondolkodásunk” egy eltartási 

szerződés egy budapesti lakás fejében.

Bravúros gazdálkodásból családi 
luxus
– Néhány évvel ezelőtt váratlanul 250 

ezer forint extra bevételünk keletkezett. 

Akkor két hétre el tudtunk menni belőle 

Erdélybe nyaralni. 

– Kilencen két hétre? – kérdezek vissza, 

gondolom, nem jól értettem. 

– De jól értetted, mondják nevetve, sőt, 

több tízezer forint ára cserépedényt is 

vettünk, szóval az útiköltség, a szállás és 

az étkezés kb. 210 ezer forintból jött ki. 

Nekünk egyébként ez a legnagyobb lu-

xus: együtt elmenni valahová, nemcsak 

nyaralni, de színházba vagy koncertre is 

jó eséllyel teljesíthetetlen vágy. Jó, hogy 

vannak barátaink, akik odaadják a nyara-

lójukat a Balatonnál. Kihasználjuk a helyi 

kulturális eseményeket, s örülünk, hogy 

az irodalom szakos fi unk könyvtár létre-

hozására költi a maradék pénzét. Tehát 

az igényt nem ölik el a korlátozott lehe-

tőségek.

Az édesanya, aki 20 év főállású anyaság 

után szeptembertől kezd újra tanítani, 

egyke volt. Az édesapa egy testvérrel 

bír. A nagycsaládjuk történetéről azt me-

sélték, egy év együtt járás után mondta 

Erika: Jánosom, én öt fi út szeretnék. Egy 

évvel később pedig gyakorlatilag kije-

lentette: nekünk öt fi unk lesz, de a ha-

todik majd lány, az apja örömére. Apja 

örömére két leányka született. Egyik 

gyermeket sem tervezték (1990, ’91, ’92, 

’94, ’98, 2001 és 2003), ám mindegyiket 

nagy-nagy örömmel várták.

V. Pálfai Kinga
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– A gödi vasúti aluljáró festésével le-

zárult a Let’s Colour köztérszínesítő 

pályázata. A program keretében Göd 

mellett Fegyvernek, Dunakeszi és 

Debrecen egy-egy közösségi tere, va-

lamint a fővárosi Millenáris egyik fala 

kapott új arculatot. Az idei pályázatra 

58-an neveztek, a két nyertes iskola és 

az óvoda mellett a gödi projekt a Hol-

land–Magyar Kereskedelmi Kamara 

különdíját kapta – foglalta össze a tör-

ténéseket a Let’s Colour képviseleté-

ben Nagy Gergely.

A város igazi színfoltjává vált az 1500 

négyzetméteres falfelület, melyet 

Hegedűs Babett tervei alapján festett ki 

több mint 80 önkéntes, akik csaknem 

4500 munkaórát töltöttek a helyszí-

nen. A festést megelőzően csatornát 

tisztítottak, graffi  tiket távolítottak el 

és lealapozták a falat. Ezzel több mint 

10 millió forint értékű fejlesztést haj-

tottak végre – nyilatkozta az MTI-nek 

Heiszler Ákos, a Let’s Colour Település-

szépítő Egyesület sajtósa.

A Holland–Magyar Kereskedelmi Ka-

mara azért a gödi helyszínnek ítélte 

a különdíjat, mert az elnökség tagjai 

ebben a pályázatban látták leginkább 

megvalósulni a „hazai közösségek 

összefogását, az emberek közös ten-

ni akarását” – mondta el a helyszínen 

a kivitelezésben is részt vevő Kerekes 

László, a Kamara elnökségének tagja. 

A több száz eredeti holland tulipán-

hagyma – a különdíjjal járó ajándék 

– elültetése is téma volt a nap folya-

mán: a helyszínek egyeztetése folya-

matban van.

– Göd Város Önkormányzata a terület 

előkészítésében, a szervezési felada-

tokban és az eszközök biztosításában 

támogatta a beruházás létrejöttét. 

Örömteli, hogy akik a gödi állomáson 

leszállva érkeznek hozzánk, augusztus 

4-e óta egy igazán vidám, esztétikus 

és karbantartott gyalogos-aluljárón 

közlekedhetnek. A méltatlan állapo-

tok megszüntetésén túl ez az össze-

fogás jóval több eredményt hozott 

– adta hírül Kovacsik Tamás képviselő, 

a Városfejlesztési és Környezetvédel-

mi Bizottság elnöke, a munkálatok fo-

lyamatos segítője, támogatója.

Megcsináltuk – s hála érte valamennyi 

közreműködőnek! A MÁV és a TESZ 

dolgozóinak, a Gödi Önkormányzat-

nak és mindazoknak a magánszemé-

lyeknek, sportegyesületeknek és helyi 

intézményeknek, vállalkozóknak, akik 

a pályázati anyag elkészítésében vet-

tek részt (Bea István, Vasváriné Pálfai 

Kinga, Baán István, a Huzella Tivadar 

Általános Iskola, a Fácán Óvoda, 

a GDSE, az ÚCSDSE, valamint a MAFC 

Kajak-Kenu Szakosztálya). Köszönet 

mindazoknak, akik a falfelületek meg-

tisztítását, előkészítését célzó felada-

tokhoz kétkezi munkájukat adták (pél-

dául a Piarista Szakiskola), eszközöket 

kölcsönöztek (Süle József, Hegedűs 

Zoltán), szerveztek és támogattak 

(Harangozó Tímea, Jakab Júlia). S hála 

azoknak is, akik a mélyalapozásnál, 

majd a festés napján – közel nyolc-

vanan! – önkéntes munkát vállaltak: 

köztük nevelekiek és gödiek, sporto-

lók, például Karakó Sándor és karaté-

sai. Voltak, akik sittet szállítottak (má-

sok mellett Gusztos Gábor), s voltak, 

akik ebédet hoztak (Botos Mónika, Kiss 

Gábor, Eszes György, Sárközy Károly, 

Kocsis Mariann, Gusztos Rózsa, Vági 

Róbert), innivalót biztosítottak, ener-

giát növelő palacsintákat sütöttek. 

– Sok-sok ember munkája van ebben 

a szép eredményben, felsorolni sem 

tudom… A megújult vasúti aluljáró ál-

lapotának megőrzése érdekében a te-

rületet már kamera fi gyeli – melynek 

anyagi forrását a szeptember 15-én 

megrendezésre kerülő II. Tanévnyitó 

Vízi Sportnap biztosítja. Az ott be-

folyó bevételekből fi nanszírozhatjuk 

a kiépített kamerarendszert – osztot-

ta meg véleményét a lap olvasóival 

Érdi-Krausz Zsuzsa főszervező.

V. Pálfai Kinga

Új színfolt a városban
LET’S COLOUR  ALULJÁRÓFESTÉS GÖDÖN: ELKÉSZÜLT!

Mintegy száz ember társadalmi munkájának köszönhetően végre megszépült a hosszú ideje 

elhanyagolt vasúti aluljáró

Az első feljelentés
Lapzártánkkor a gödi Let’s Colour-

akció szervezői megtették az első 

rendőrségi feljelentést a frissen 

festett falak összefi rkálása miatt.

Mint elmondták, két évre vállalták 

a színes falak megóvását, állapo-

tuk rendszeres ellenőrzését, így 

a „tréfás kedvű”, avagy éppenség-

gel unatkozó rongálók elsősorban 

azzal a 100 önkéntessel szúrnak ki, 

akik szabad idejükből, energiájuk-

ból, anyagi forrásaikból áldoztak 

a vasúti aluljárónk megújítására. 

Mindannyiunk érdekében a szer-

vezők azt kérik, hogy aki esetleg 

szemtanúja rongálási kísérletnek, 

lépjen közbe, vagy értesítse a ha-

tóságokat.
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Legyenek jól láthatóak 
a házszámok!
A közel 850 megrendelő közül több mint 700-an 

kérték a házszámtáblák házhoz szállítását. A ki-

szállítás folyamatos. 

A feladattal megbízott munkatárs a hét minden 

napján (akár hétvégén is) keresheti a megrendelő-

ket. Akiket nem talál otthon, illetve akik még nem 

jutottak hozzá a házszámtáblájukhoz, azok a táb-

lát személyesen vehetik át 900 Ft/darab áron. 

Az átvétel ideje: 

2012. szeptember 14., péntek: 14 és 19 óra között. 

Az átvétel helye:

A Göd Városi Kommunikációs Nonprofi t Kft. irodá-

ja, a volt BM-üdülő területén.

Cím: 2132 Felsőgöd, Jósika u. 14. 

Bejárat a Duna út végétől 40 méterre balra, Alsó-

göd irányába.

További tájékoztatást hétfői és szerdai napokon 8 

és 9 óra között lehet kérni a következő telefonszá-

mon: (06 21) 292-0022.

A projekttel kapcsolatos valamennyi információ 

hozzáférhető a www.god.hu honlapon is.

Figyelem!
Lapunkban április óta folyamatos tájékoz-

tatást nyújtunk arról a városi projektről, 

amelynek célja, hogy nyár végére minden 

ingatlanon jól olvasható legyen a számo-

zás, és a Polgármesteri Hivatal őszi átfo-

gó ellenőrzése senkit ne érjen váratlanul. 

Fontos, hogy a megvásárolt táblát min-

denki mielőbb szerelje fel az ingatlanra. 

A házszámtábla elhelyezhető a ház falán, 

a kapun vagy a kerítésen is, a lényeg csu-

pán a jó láthatóság.

A házszámtáblák természetesen egyéni-

leg is beszerezhetők, tetszőleges kivitel-

ben, ám szeptember végére valamennyi 

ingatlanra ki kell kerülnie a házszámnak.

Közérdekű információk a hulladékkezeléssel kapcsolatban

Értesítés a lomtalanításról
Gödön 2012. szeptember 17. és 21. között lomtalanítás lesz. A szállítást 
a TESZ mindenhol az adott körzetre érvényes szemétszállítási napon végzi. A 
lomot – amelynek mennyisége háztartásonként maximum 3 m3 lehet – reg-
gel 7 óráig kell kihelyezni az ingatlanok elé.

Kérjük, ne készítsen ki:
• veszélyes hulladékot (például festéket, vegyszert),
• építési törmeléket, ablaküveget,
• zöldhulladékot,
• újrahasznosítható csomagolási hulladékot. 
Kérjük, hogy a lomtalanítás után az ingatlanok előtti rend helyreállításában 
szíveskedjenek együttműködni!

Elektronikai hulladékát a fenti időszakban leadhatja a Polgármesteri Hivatal 
(2131 Göd, Pesti út 81.) és a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna utca 5.) 
udvarán.

A veszélyes hulladékot – a lomtalanításhoz kapcsolódóan – 2012. szeptem-
ber 21-én 14 és 18 óra között veszik át a Településellátó Szervezet parkolójá-
ban, illetve a Polgármesteri Hivatal udvarán. 

A gyűjtési helyszíneken leadható hulladék fajtái:
•  oldószerkeverékek, 
•  hígítók,
•  növényvédőszer-maradékok,
•  festékmaradékok és göngyölegeik,
•  szennyezett (festékes,olajos) göngyölegek, 
•  fénycsövek és izzók,
•  elhasznált zsír, étolaj, 
•  akkumulátorok,
•  fáradt olaj, 
•  elektromos és elektronikai berendezések.
A felsorolt hulladékok csak lakossági mennyiségben adhatók le. A gödi illeté-
kességet lakcímkártyával kell igazolni.

Településellátó Szervezet, Szemétszállítási Csoport

ZÖLDHULLADÉK LERAKÁSA
A kertben és a ház előtti közterületen keletkező növényi hulladékot a zöld-
hulladék-lerakóban 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 Település-
ellátó Szervezet (2132 Felsőgöd, Duna út 5.) udvarán található konténerben 
helyezhetik el a szemétszállítás ügyfélfogadási idejében bármikor.

A TESZ ELÉRHETŐSÉGEI ÉS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Cím: 2132 Felsőgöd, Duna út 5. (Bejárat a Kisfaludy utca felől)
Telefon: (06-27) 530-611
Web: www.telepulesellato.hu

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13 –18 óráig
Szerda: 7–12 és 13–15 óráig
Péntek: 7–12 óráig
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– Miért és mikor kezdte el szelektíven 

gyűjteni a szemetet?

– Voltaképpen már gyerekkoromban be-

lém ivódott: a konyhai hulladékot, a „zöld 

szemetet” mindig is a trágyadombra vit-

tük. Aztán amikor eljött az ideje, azt ki-

hordták a földekre, és a talaj minőségét, 

s így a következő évi termést javította az, 

amit „kidobtunk”. Amikor építkezni kezd-

tünk itt Gödön, természetes volt a szá-

munkra, hogy itt is a lehető legtöbb dol-

got „megmentjük”, hasznosítjuk.

Még a komposztálónk is, ez az egysze-

rű tákolmány, újrahasznosított anyagból, 

hulladék deszkából készült. Amikor meg-

vásároltuk a telket, állt itt egy öreg ház, 

s annak a lebontásakor rengeteg faanyag 

keletkezett. Jómagam már akkor is kör-

nyezettudatosan gondolkodtam, és majd-

nem mindent hasznosítottunk – nem sok 

elszállítanivaló sitt keletkezett... A régi ház 

tégláiból lett a kerítés, de a pincénkben is 

ezekből használtunk. Csomó pénzt meg 

lehetett spórolni, és a téglát sem kellett ki-

dobni. Az öreg ház vályogdarabjait pedig 

szétszórtuk a kertben. Mivel ez igazi gödi, 

homokos talaj, kicsit megváltoztatta a vá-

lyog: kötöttebb, termékenyebb lett.

– A talajjavításra szolgál a komposztáló 

is…

– Idejön mindenféle szerves hulladék, 

amit a kert „termel”. Fűnyesedék, gaz, 

zöldhulladék a konyhából, krumpli- és 

zöldséghéj. Most az almának van a sze-

zonja, a hulladékalma is ide kerül, illetve 

a disznóknak is szoktunk vinni, meg a ve-

resegyházi medvefarmnak. Semmi sem 

megy pocsékba.

Annak, ami a komposztba kerül, kell körül-

belül egy év, addig jól átdolgozódik. Iga-

zából semmit sem kell vele csinálni, csak 

rápakolni az újabbakat – közben pedig 

egyre sűrűsödik, érlelődik. Amikor lenyír-

juk a füvet, szinte megtelik, de aztán el-

veszti a nedvességtartalmát a fű, és össze-

esik. Bőven elfér ebben a 3-4 köbméteres 

komposztálóban az egész éves zöldhul-

ladék. Pedig a kertben rengeteg kelet-

kezik, különösen, hogy egy aprítógépet 

is beszereztem, amivel a vékonyabb, fás 

anyagokat is komposztálhatóvá tudom 

tenni. De a háztartásban, lakásban kelet-

kező hulladék tömegének 60-70 százalé-

ka is zöldhulladék, kezdve a már említett 

gyümölcs- és zöldséghéjaktól az étkezési 

maradékokig.

A komposzt szellőzése nagyon fontos, 

ugyanis kétféle erjedés létezik. Az anae-

rob erjedés során, tehát amikor a folya-

mat levegő nélkül történik, a végered-

mény iszamós és büdös lesz. Amikor 

viszont kap levegőt, tehát a szellőztetése 

biztosított, akkor „normális” humusz ke-

letkezik, valóságos termőföld. Mivel ez 

a komposztáló hulladék deszkából ké-

szült, hát nem illeszkedik nagyon ponto-

san, meg hagytam is egy kis hézagot, így 

jól szellőzik.

Környezettudatosság és szemétkérdés
SEMMI SEM VÉSZ KÁRBA

Lapunkban már többször olvashattak a szelektív szemétgyűjtés módozatairól, hasznáról – és ugyanígy a komposztálásról, 

a zöldhulladékot értékké alakító módszerről is. Van, akinél ez a gyakorlatban is kiválóan működik. Szőke Jánosék háztartásában 

semmi sem vész kárba, a szelektív hulladékgyűjtés, a komposztálás náluk a mindennapok része. Ráadásul a családfő munkája 

is kapcsolatos az újrahasznosítással: elektronikai hulladékokkal foglalkozik.

Szőke János, a környezettudatos gondolkodás elkötelezettje szinte mindent újrahasznosít
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– Hol hasznosítja a „készterméket”?

– A kertnek bárhol jól jön: akár a szőlő 

alatt, akár a virágoknak, akár a vetemény 

vagy a paradicsom alatt. Amikor kiszedem 

a kész termőföldet, akkor egyszerűen le-

veszem a deszkákat az alsó részről, és 

máris ki tudom „termelni” a jó minőségű 

földet. 

– Mennyivel kevesebb így az a szemét, 

ami a kukában végzi?

– A városban járva látom, hogy hétről 

hétre megtelnek a nagy, 120 literes ku-

kák is – és sokan mellette még teli zsá-

kokat is tesznek ki. Nálunk havonta ha 

egyszer megtelik a kuka – minden más 

a szelektívbe vagy a komposztba kerül. 

Igaz, a sárga zsák éppúgy megtelik két-

hetente: ebbe megy a kitakarított tejfölös 

pohár, a PET-palack, a gyümölcsleves do-

boz, az egyéb fl akonok, a tiszta műanyag 

zacskók – de ezek teljes mértékben újra-

hasznosulnak… Éppen ezért gondolom 

azt, hogy érdemes lenne a szerint fi zetni 

a szemétdíjat, hogy ki mennyi szeme-

tet termel. Ám ennek azért vannak aka-

dályai: állítólag próbálkoztak már ilyen 

módszerrel más országokban, és sajnos 

az emberek akkor belerakják a másik ku-

kájába a szemetüket. Meg kell oldani a ku-

kák mérését és azonosítását is, mondjuk, 

vonalkód-leolvasóval. Szóval nem lenne 

egyszerű az ilyesmit bevezetni, de talán 

ez lesz a jövő útja.

– Egyre inkább látszik, hogy a hulladék: 

érték…

– Mi például a cégnél gyűjtjük a PET-pa-

lackokat – nyolcvan forintért veszik visz-

sza kilóját. Korábban negyvenért vették. 

Tehát egyre jobban megéri a szelektív 

gyűjtés. Az alumínium ára ugyan most 

lejjebb ment, de olyan 250-270 forint kö-

rül van most is egy kiló sörösdoboz. Tehát 

nem véletlen, hogy vannak, akik ezt ma-

gánszemélyként is gyűjtik nagyobb meny-

nyiségben, és pénzt csinálnak belőle. És 

hát, ami megmarad, a koszos nejlonzacs-

kók, meg – saját, friss példám – a szivacs-

matrac darabjai, amit a kutya széttépett, 

azokkal is lehetne mit kezdeni, termikus 

hasznosítással. Magyarországon is egyre 

több helyen használják már ezt a techno-

lógiát. Segítségével majdnem mindenféle 

műanyagot lehet hasznosítani, azt is, ami 

nem tiszta, s azt is, amit nem lehet szét-

válogatni. Ezekből pirolízissel olajat vagy 

gázt lehet előállítani, a melléktermék pe-

dig egy kokszszerű anyag, amit például 

hőerőműben lehet hasznosítani. Tehát 

szinte százszázalékosan feldolgozzák ma 

már a „szennyezett” műanyagot is. De ha 

ez még drága módszer is manapság, má-

sik lehetőségként ott van az égetés egy 

erre alkalmas hőerőműben. A hulladék-

égetés során a lehető legkevésbé szeny-

nyezik a környezetet, ráadásul energiát 

termelnek. 

Csak hát az a probléma, hogy nehéz rá-

venni az embereket a szelektív hulladék-

gyűjtésre, a környezettudatos gondolko-

dásra. Pedig, megmondom őszintén, ez 

a munka heti szinten egy félórás elfoglalt-

ság csupán, van amikor fél perc, van ami-

kor öt, de összeadva nem több fél óránál. 

Mindössze szortírozni kell: ezt a kukába, 

azt a sárga zsákba, de például a használt  

papír zsebkendőt sokkal inkább gyúj-

tósnak a kályhába... A sárga zsákba csak 

olyasmit rakjunk, amit valamennyire már 

megtisztítottunk. 

Pásztor Balázs

Négy kiló fejenként 
az elektronikai 
hulladék
Szőke János eredetileg villamosmér-

nök, ám most már közel tíz éve nem 

az elektronikai eszközök összeraká-

sával, hanem azok „szétszedésével”, 

elektronikai hulladékok feldolgozá-

sával foglalkozik. Az európai uniós 

irányelvek szerint évente egy főre 

számolva négy kilogramm elektro-

nikai hulladékot kell „visszagyűjte-

ni” – ez Magyarországon összesen 

40 000 tonna. Ebbe beletartozik 

minden, ami árammal működik. 

A mai világban nem nagyon javítják 

meg az elromlott eszközöket, ha-

nem vesznek újat, jobbat.

Több kategóriát tartanak nyilván 

a nagyméretű háztartási gépektől 

a mosógépeken át a kisebb gépe-

kig, a számítástechnikai és tele-

kommunikációs eszközökig, a szó-

rakoztató elektronikáig. De ma már 

szinte mindenben van elektronika, 

a sporteszközöktől kezdve a bar-

kácsgépekig. E megunt, elromlott 

„hulladékok” feldolgozása történ-

het géppel és kézi erővel is – a két 

módszer kiegészíti egymást. 

Kézi, emberi erővel sokkal tisztább 

„végtermékeket” lehet előállíta-

ni, hiszen minden egyes csavart, 

minden műanyagot külön-külön 

lehet gyűjteni – így akár 90 száza-

lékos is lehet az újrahasznosítás. 

A roncsolásos gépi eljárásokkal 

és az utólagos elválasztással ilyen 

tisztaság nem érhető el, ám ugyan-

annyi idő alatt nagy mennyiséget 

lehet feldolgozni. A legnagyobb 

értékük természetesen a fémek-

nek, a nemesfémeknek van, de 

ma már ott tartunk, hogy például 

Kínában a műanyagért is fi zetnek. 

Fontos azonban, hogy ne egyéni-

leg álljunk neki szétbontani elekt-

ronikai eszközeinket, hanem bíz-

zuk ezt a hozzáértőkre. Például 

a gyűjtési akciók alkalmával sza-

baduljunk meg tőlük – így „egy-

ben” feldolgozva nagyobb értéket 

képviselnek, és nem válnak „útszéli 

szemétté” a kevésbé értékes bur-

kolórészek, amelyekből már eltűnt 

minden, ami kisebb mennyiségben 

is értékesíthető anyag…
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Szinte folyamatosan „úton va-

gyunk”. Állandósult az életérzés: 

rohanunk, loholunk, közlekedünk, 

és bizony olykor-olykor „ámokfutunk”. 

Hajtunk, kényszeresen és rögeszmé-

sen üldözünk valamit, minden koráb-

bi szelíd álmunkat feledve és feladva. 

De mi a cél? És vajon az út, amin rajta 

vagyunk, valóban oda vezet? Talán 

furcsán hangzik, de egy-egy kiadós 

séta közben újragondolhatjuk, sőt 

meg is találhatjuk a helyes irányt. 

Márai szerint a földön jársz, de a csil-

lagok alatt sétálhatsz. Ez a cél nélküli, 

önmagáért való mozgás minden pil-

lanatában a megérkezés nagybetűs 

lehetőségét hordozza. Világ és em-

ber közvetlen találkozása, a szabad-

ság „enyhe mámora”, játék a játék-

ban. „Egy ember, aki lassan elvegyül 

a tájjal, része lesz egy erdőnek vagy 

mezőnek, ütemesen átadja magát 

a természet nagy díszletei között 

az örök valóságnak, az időtlen világi 

térnek, minden pillanatban úgy érzi, 

hazatért séta közben.” A séta – ha jól 

csináljuk – tehát egyfajta transzcen-

dens élmény, lelki és testi egészség 

és egység. Érdemes tehát cipőt húz-

ni és nekiindulni, csak úgy, az orrunk 

után. Hogy mégis merre vegyük 

az irányt? Mi, gödiek szerencsések 

vagyunk, szinte bármerre lépünk. 

mindenütt „sétatér” fogad.

Kék Duna kerengő 
A Duna-part a gödi sétálók első számú 

célpontja – ebben semmi meglepő 

nincs. Aki járt már vasárnap délután 

a plázson, az pontosan tudja, ilyenkor 

a város apraja-nagyja feltűnik a kor-

zón. Ennél frekventáltabb helyszín 

kevés akad: családok, kutyák és macs-

kák, összetört és szerelmes szívek ró-

ják a gáton útjukat, hogy másokkal 

és önmagukkal találkozhassanak. Ám 

olykor a legacélosabb cipőkoptatók is 

letérnek a sétaútról, a söntések ígére-

tesen hívogató rejtekébe. A néhány 

pohár után menetrendszerűen érke-

ző megvilágosodás semmiképpen 

sem lebecsülendő: „Borban az igaz-

ság, sörben a vigasz”… 

Alsógöd és Sződ felé is vehetjük 

az irányt, mindkét útvonal újabb ka-

landra csábít. A bástyák, a kövekkel 

tarkított partszakasz, a Göd és Sződ 

között lombkoronák árnyékában ka-

nyargó út remek díszletet kínál fel-

„Lassan járj, nem kell versenyt futnod, hidd el, senkivel!

Próbálj megnyugodni s észrevenni mindent,

Ami érdekes lehet, mindent, ami boldoggá tehet.” 

(Generál együttes: Sétálunk az utcán)

Sétálunk, sétálunk…
A Feneketlen-tó és környéke csendes szépségével újra és újra visszavárja a természet közelségét kedvelőket
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töltődéshez, újratervezéshez. A folyó 

megbízható és mindig megértő társ, 

szemrehányás nélkül szállít el minden 

panaszt, bút és bánatot egy messzi 

tenger habjai felé. 

Parkosított rengeteg 
New York, Central Park… Az is va-

lami? A gödi „kiserdő” a mi élő, bur-

jánzó rengetegünk a város szívének 

közepében. 1350 méter hosszú erdei 

ösvényen sétálhatunk, ügethetünk, 

futhatunk – ahogy tetszik. Tisztás, ját-

szótér, focipálya, pihenőhely, tanös-

vény: itt kiépített, amott még érintet-

len és természetes környezet. Elveszni 

csak gondolatainkban tudunk, a nap-

fényes, szeptemberi délután olyan va-

rázslatosan tör át a lombokon, mintha 

a magyar népmesék erdeiben baran-

golnánk. Ha hétvégén érkezünk, jó 

eséllyel egy parázs focimeccset is el-

csíphetünk, ahol a heti feszültséget 

szurkolói minőségben vezethetjük le. 

Pszichológiai tény, hogy a „tribünterá-

pia” – a sétához hasonlóan – a stressz-

kezelés hatékony formája.

Kipp-kopp sugárút:
A 2-es főút gödi szakasza (a Béke és 

a Templom utca között), bár nem iga-

zán ideális a korzózásra, mégis megér 

egy sétát az utat szegélyező hatal-

mas és gyönyörű gesztenyefák miatt. 

A sárgás-rozsdás színek, a lombok kö-

zött átszűrődő őszi fények, a templom 

aurája és nem utolsósorban a geszte-

nyék mosolygása: néhány száz mé-

ter esszencia az őszből és a városból. 

A Kossuth téren egy jól megérdemelt 

fagyival, kicsit feljebb egy belga sör-

rel zárhatjuk rövidke sétánkat.

Sziget, Holtág, Tó
A Feneketlen-tó, a Holtág és a Ho-

moksziget hármasa remek sétaútvo-

nalakat kínál. A valamikori téglagyár 

kráterében ücsörgő tó partjáról el-

indulva erdei ösvényen bandukolha-

tunk a sziget északi vagy déli csücske 

felé. A gödi strandokról szóló cikkünk-

ben megállapítottuk, hogy a Homok-

sziget egyedülálló a maga nemében. 

Ha fürdésre már nem is, egy mezítlá-

bas parti sétára mindeninek ajánlom 

a szeptemberi indián nyár ragyogásá-

ban. A Biológiai Állomás kerítése mel-

lett az alsógödi szabad strandig sé-

tálhatunk, miközben a Duna ismerős 

illatát és a hullámverés moraját hozza 

felénk a szél. A túlsó part hegyeinek 

zöldjét, a folyó selymes hömpöly-

gését egy pohár sör vagy bor mellől 

érdemes fi gyelnünk, természetesen 

„szeptemberi áhítatban”. 

Neveleki kalandok
Dombos, ligetes préri, titkos ösvé-

nyekkel, utakkal szabdalt szavanna. 

Gyerekként még csupán néhány ví-

kendház között tekertünk, vagy bók-

lásztunk a szélfútta buckákon (némi 

Csillagok háborúja utánérzéssel). 

Most hosszú, takaros utcák, gondo-

zott kertek és mai építésű, parkos 

családi házak hirdetik az új városrészt 

Sződ-Nevelekben. A házak felett a rét 

és a természetvédelmi terület sétánál 

hosszabb túrákra csábít, – az egye-

dülálló fl óra és fauna feltérképezésre, 

megismerésre érdemes. (A fel-felbuk-

kanó szemétkupacok és gumiabron-

csok szívfacsaróak, jelenlétük bántó, 

és reményeink szerint ideiglenes.) 

A vasút másik oldalán a lovarda mel-

lett elfordulva kocsiúton sétálhatunk 

át Sződre. Bár kissé elhanyagolt a te-

rület, az összbenyomás mégis kel-

lemes, könnyű túra, patakon átívelő 

híddal, lovakkal, réttel, füvekkel-fák-

kal, sok-sok napsütéssel. A lustábbak 

akár vissza is vonatozhatnak, hiszen 

az út épp a vasútállomáshoz vezet. 

Turistaként szeretünk idegen helye-

ken járni. Rácsodálkozni és felfedezni 

valóban csak máshol, messzi-mesz-

szi tájakon lehet? Érdemes lenne 

olykor hazatalálni, s egy-egy séta 

alkalmával a mindennapjaink isme-

rős kulisszái között is meglátni azt, 

ami a turisták számára lenyűgöző 

és egyedülálló a városunkban. „Meg 

kell tanulnunk vágyakozni az után, 

ami a miénk.” Ez legyen az idei ősz 

első házi feladata…

Turtóczki S. Ede

A családi piknikre és magányos barangolásra is kiváló neveleki homokdombok domináns 

fája a fenyő

A Sződi utca felől nézve a kis nádason túl csalogató képet nyújt Nevelek, amelyet egykor 

még Névelynek hívtak
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Kalandok színpadon, 

vízben és levegőben
CSAPATÉPÍTŐ DRUMSHÉT A BALATONNÁL

Mi lehet a fi atalokból álló együttes sikereinek titka? Családi és intéz-

ményi háttér, jó adag tehetség és rátermettség, nyilván. No meg egy 

nagybetűs Pedagógus. Stefán Tivadar számolt be a Gödi Körképnek 

az ország egyik legismertebb ütőegyüttesének közös, nyári élményeiről.

– A Balaton északi partján voltunk egy hetet a srácokkal, pihenni és koncer-

tezni. Három fellépésünk volt, ebből kettő Balatonalmádiban és egy Rév-

fülöpön, valamennyi helyi fesztiválok programjaként. Ezek már ismétlődő 

felkérések: többször hallottak bennünket, és évről évre visszahívnak min-

ket. Sőt, a jövő nyárra a déli partról is jöttek felkérések az idei koncertjeink 

visszhangjának köszönhetően. 

A nyári programjaink még jobban összekovácsolják a csapatot, hiszen 

éjjel-nappal együtt vagyunk. A hét nap alatt két-három próbára is futja 

az időnkből az egyes koncertek között. A szabadidőnket pedig pihenéssel 

és sportolással töltöttük. Az együttesben nagy kedvenc a foci, még a lányok 

is szívesen jönnek játszani. Az idén vittünk magunkkal saját pingpongasz-

talt, nemegyszer még éjfél után is tartottak a játszmák. Sokat strandoltunk, 

annak ellenére, hogy nem volt kimondott kánikula. 

Egy hűvösebb napon kalandparkban voltunk Veszprém közelében. A mai 

életben szükség lehet a félelem legyőzésére. Bátran mondhatom, hogy 

mindenki becsülettel teljesített a magasban is. Természetesen a színpadon, 

a koncerteken is hatalmas sikerük volt a gyerekeknek. Ezek a lehetőségek 

nem csupán szakmai segítséget nyújtanak nekik, hanem kiállást, tartást 

kapnak, amelyet az élet bármely területén tudnak majd hasznosítani. A má-

sik fontos dolog, hogy a koncerteken mások örömére, illetve szórakoztatá-

sára zenélhetnek. A zenéjük által elmondanak valamit, amit a közönségük 

befogad, s ez kialakít egy semmihez sem hasonlítható hangulatot, közös 

élményt. Ezt nem lehet megtanítani, ám a fellépések során előbb-utóbb 

rá lehet érezni a dolog ízére. Ez a zene igazi értelme, az érzelmek átadása, 

határok nélkül.

 A tábort egyébként mi magunk szerveztük, a szülők segítségével.

 A nyár végi, immár hagyományos gödi koncertünket augusztus 31-én tar-

tottuk meg a Sportteraszon, ahol természetesen fociztunk is egy nagyot. 

Szeptember 1-jén a VDSZ meghívásának tettünk eleget Budapesten, a Chi-

noin sporttelepén. Szeptember elején Badacsonyban ad két koncertet 

az együttes, ami ismét egy közös hétvégét jelent a csapatnak. 

Mindeközben elkezdtük az új tanévet, új tervekkel, új darabok megtanulá-

sával – tudtuk meg Stefán Tivadartól, a Drums ütőegyüttes vezetőjétől.

V. Pálfai Kinga

Retró Családi Találkozó
Július utolsó szombatján mintegy 120 ér-

deklődő vett részt a Retró Ady Klub Du-

na-parti rendezvényén. 

– A Családi Találkozó első programpontjaként 

Málnási András emlékezett korán elhunyt tár-

sainkra. Beszéde után tisztelgésül virágokat 

szórtunk a Duna vizébe. A több évtizeddel 

ezelőtti fotók – Gallé Gábor és Jankai László 

gyűjtése – és a Menyhárt László által szakava-

tottan kommentált Reisenbüchler-fi lmek ve-

títésekor megtelt a Duna-parti Nyaralóházak 

színházterme.

A vetítés során az egykori Q-Rhythm & Blues 

együttesről egy 1970 táján felvett iparosköri 

fi lmrészlet tanúskodott, Román János jóvol-

tából. A hangtechnikát Németh Gyula bizto-

sította.

A délutáni emlékkoncert kedves színfoltja volt 

a régi Q-Rhythm & Blues tagjainak, Reményi 

Lászlónak és Román Sándornak a „beugrása”, 

Horváth István és zenésztársai oldalán.

Az éttermet üzemeltető cég előzékeny, fi a-

tal gárdája kitett magáért a gasztronómia és 

a vendéglátás terén.

A rekkenő hőség és a nekünk már kissé han-

gos Scarabeus-koncert ellenére meghitt be-

szélgetésekre is sor került a szép számban 

megjelenő, rég nem látott barátok között, 

és szó esett néhány őszi-téli klubprogramról 

is – tájékoztatta lapunk olvasóit Gallé Gábor, 

a Retró Ady Klub vezetője.

VPK

Az országos hírű ütőscsapat vakációja nyári kalandokkal és számos fellépéssel telt

Meghívó
Mihály-napi vásár

a Kincsem Óvodában
2012. szeptember 28-án,

pénteken 16 órától

Hagyományos kirakodóvásárunkkal és családi 
programjainkkal idén is várunk mindenkit 

nagy szeretettel. 
A rendezvényt ebben az esztendőben 

összekötjük a Népmese Napjával.
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A 
hazai fotóművészet több mint 

másfél évszázadra visszatekintő 

hagyományai előtt is tiszteleg-

ve és a Magyar Fotográfi a Napja or-

szágos rendezvénysorozatához kap-

csolódva augusztus 25-én megnyílt 

Gödön a Szenzor Fotókör Kirakat Ga-

lériája. A jelenleg tíz fotóművészből 

álló, nemrégiben megalakult alkotó-

csoport nem mindennapi helyszínt 

választott képeinek kiállítására. Fotói-

kat egy meglehetősen forgalmas te-

rületen, a felsőgödi vasútállomásnál 

található Kínai Áruház Ady Endre útra 

néző kirakatában helyezték el. Vajon 

miért éppen itt? A képek, amelyek 

üzeneteikkel messze túlmutatnak 

a megörökített pillanaton, valamikép-

pen maguk adnak választ erre a kér-

désre, amikor megszólítják, megál-

lásra késztetik, elgondolkodtatják, és 

szépségükkel lenyűgözik az éppen 

arra járókat. Bárkit, a nap bármely órá-

jában. 

A kiállítás megnyitóján Kaiser Ottó fo-

tóművész osztotta meg gondolatait 

a vendégekkel. Beszédében hangsú-

lyozta: vizualitásunkat gátlástalanul 

szennyező világunkban ma óriási 

a szerepe és az értéke a tudatos kép-

alkotásnak, amely közös jellemzője 

az itt kiállító fotóművészeknek. A lát-

ványt nem csupán rögzítő, de gondol-

kodást, látásmódot tükröző felvételek 

szemléletformáló hatása különösen 

akkor érvényesülhet, ha valaki a saját 

környezetét fényképezi, ahogyan azt 

a gödi fotókör tagjai is teszik. Kaiser 

Ottó a kiállítás külön érdemeként emlí-

tette meg az alkotócsoport műfaji sok-

színűségét és magas szintű szakmai 

felkészültségét. Megnyitóbeszédében, 

majd a kirakat előtt spontán kialakuló 

beszélgetések során is többször hang-

súlyozta: az ilyen, valódi belső motivá-

cióból táplálkozó és óriási elszántság-

gal megvalósított kezdeményezések 

valóban példaértékűek, és másokat is 

cselekvésre ösztönzőek. 

Dudás Gyula, a fotókör vezetője el-

mondta: a kirakatban a közönség hó-

napról hónapra megújuló kiállítást 

láthat majd. Mindig lesznek újabb 

képek, hiszen a kör tagjainak számára 

a fényképezés életforma, a galéria pe-

dig alapvetően azért jött létre, hogy 

másoknak is megmutathassák a mun-

káikat. Azt remélik, hogy a gödiek 

megszeretik, és rendszeres látogatói-

vá válnak a köztéri tárlatnak, s így a ki-

állított képeken keresztül egyre több 

emberhez juthatnak el gondolataik, 

érzéseik, élményeik. 

A galéria megnyitóján fellépett az új-

hartyáni Szalon Brass Kvintett.

A fotókör tagjai – és a tárlatok jövő-

beni látogatói is – köszönetüket fe-

jezik ki a helyi kortárs fotóművészet 

támogatásáért Zheng Bao Min úrnak, 

a Kínai Áruház tulajdonosának és 

Deák Sándorné boltvezetőnek. 

Koditek Bernadett

Kettős portré Fotó: Dudásné Stum Beáta

Még egy pillanat Fotó: Gulyás Béla

Smilie Fotó: Dudás Gyula

A Szenzor Fotókör Kirakat 

Galériájában kiállító alkotók:

Hantos Zoltán

Mészáros Zsolt

Császár Ernő

Szabó Dávid

Dudás Gyula

Tordai Tamás

Dudásné Stum Beáta

Gulyás Béla

Mosonyi Andrea

Potyó Imre

További információk és képek:

www.artlett.hu/szenzor

Ablak a világra
MEGNYÍLT A SZENZOR FOTÓKÖR KIRAKAT GALÉRIÁJA
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK
2012. szeptember 14–16. | József Attila Művelődési Ház | Göd

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG SÉTA
Bátorfi  József vezetésével.

A helytörténeti séta során az egyes helyszínek és épületek 

történeteit ismerhetik meg az érdeklődők. Indulás a Jó-

zsef Attila Művelődési Ház elől. 

Útvonal: Szálender-tanya – Szakáts-kert – Széchenyi strand 

– Feneketlen-tó – Városháza – Vasútállomás – Várdomb – 

Templomhegy – Névely – JAMH

Az útvonal bejárásához a Dunamenti 2011 Közlekedési Kft. 

buszokat biztosít. A pontos létszám felmérése miatt, va-

lamint a korlátozott számú helyre való tekintettel kérjük, 

hogy részvételi szándékukat szeptember 13-ig előre jelez-

zék a Művelődési Ház bármely elérhetőségén. 

2012. szeptember 14., péntek 17 óra 

Helyszín: József Attila Művelődési Ház

2131 Göd, Pesti út 72.

2012. szeptember 15., szombat 17 óra

Helyszín: Ady Klub 

2132 Göd, Kálmán utca 13.

I. GÖDI KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁS ÉS -VERSENY
A kiállítás szeretné bemutatni, hogy a kézimunkázás re-

mek kikapcsolódás, nem a múlté, folyamatosan fejlődik, 

és fontos szerepet tölt be a mai kultúrában is. 

A kiállítás nyitva tartása: szeptember 15-én és 16-án 

(szombaton és vasárnap) 10–18 óra között, 17-én (hétfőn) 

9–12 óra között. A belépés díjtalan.

A pályamunkák visszaadása: 2012. szeptember 19-től 

a Gyűszűnyi kézimunkaüzletben.

„50 ÉVES AZ ADY KLUB” 
címmel visszatekintő tablókiállítás megnyitója az Ady 

Klubban. 

Kiállítók: 

Ady Fiókkönyvtár, Felsőgödi Munkásdalkör, Ady Endre Kör 

és Ifj úsági Klub, Gödi Keresztény Konzervatív Baráti Kör, 

Cukorbetegek Klubja, Kertbarát Klub, Napos Oldal Nyugdí-

jas Klub, Aikido csoport, Bakelit Filmklub, Retró Ady Klub. 

A kiállítás nyitva tartása: szeptember végéig a könyvtári 

órák alatt (hétfőn 13–18, kedden 9–12 és 13–19, csütörtökön 

9–12 és 13–18, pénteken 13–19 óra között).

A kiállítás után vetítések:

Öt évtized néhány felsőgödi közössége (fotók és fi lm-

részletek vetítése)

Ady Endre Kör és Ifj úsági Klub, Dalárda, (Gallé Gábor)

Dalárda 1970–1973. Az Ady Klub élete 1970–73. (Jankai 

László)

18 órától közös jubileumi klubest. A retró zenét Németh 

Gyula szolgáltatja. Büfé ki-ki alapon.

A rendezvény előtt 16 órától az Ady fi ókkönyvtárban 

lehetőség van a Gödi Almanach köteteinek kedvezményes 

megvásárlására.

Szervező: Retró Ady Klub 

Támogatók: Göd Város Önkormányzata (Civil Alap), József 

Attila Művelődési Ház,  Göd Városi Könyvtár

Haraszti Alfréd rajza

József Attila Művelődési Ház | 2131 Göd, Pesti út 72.

www.godimuvhaz.hu, info@godimuvhaz.hu | tel.: (27) 532-160, (06 20) 485-1791, (06 20) 254-5124

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Felelős kiadó: Szabó Zsuzsa igazgató

MINDEN PROGRAMUNK DÍJTALAN. VÁR A KULTÚRHÁZ!

2012. szeptember 16., vasárnap 10 óra

Helyszín: József Attila Művelődési Ház

2131 Göd, Pesti út 72.
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A 
kiállítást Lackfi  János költő nyitja 

meg szeptember 29-én (szom-

baton) 17 órakor.

Helyszín: a József Attila Művelődési 

Ház kiállítóterme (Pesti út 72.).

A kiállítás megtekinthető szeptember 

29-től október 10-ig, hétköznap 8 és 

20 óra között (a JAMH programjaitól 

függően), valamint szombat délelőt-

tönként 9-től 12 óráig.

Kállai Nagy Krisztina a Magyar Ipar-

művészeti Főiskola Mesterképző In-

tézetének grafi ka-tipográfi a szakán 

végzett. Tanulmányaival egy idő-

ben a holland művészeti főiskola 

(Academie Minerva Groningen), majd 

a brightoni művészeti egyetem kép-

zésein vett részt.

Reklámgrafi kákat és illusztrációkat 

készít.

Sok munkája megjelent a Móra, a He-

likon és a Harmat könyvkiadóknál, va-

lamint a Magyar Könyvklub és a Nem-

zeti Tankönyvkiadó gondozásában, 

de dolgozott külföldi kiadóknak is.

1998-ban a Helikon Kiadónál megje-

lent egyik könyve „Szép könyv” díjat 

nyert.

Ízelítőül néhány a munkáiból, a teljes-

ség igénye nélkül:

•  Dünnyögők és dúdolók

(Helikon Kiadó)

•  Lackfi  János: Ugrálóház 

(Egmont Kiadó)

•  Miklya Zsolt: Történetek 

a pirosoviból 

(Harmat Kiadó)

•  Nyulász Péter: Zsubatta 

(Móra Könyvkiadó)

•  My Picture Bible 

(Anno Domini Publishing)

•  Storyteller-könyvek 

(Lion Hudson Publishing)

A Göd Városi Könyvtár tisztelettel meghívja

Kállai Nagy Krisztina
grafikusmûvész 

kiállításának megnyitójára

2012. szeptember 29-én 
(szombaton) 17 órára.

A kiállítást 

Lackfi János 
költô nyitja meg.

Megtekinthetô 2012. szeptember 29-tôl október 10-ig 
hétköznap 8 és 20 óra között 

(a JAMH programjaitól függôen), 
valamint szombaton de. 9-12 óráig

a József Attila Mûvelôdési Ház kiállítótermében.

Érd.: Göd Városi Könyvtár 2131 Göd, Pesti út 72.
Tel.: 27/532-155, www.godikonyvtar.hu

III. gödi KÉPESKÖNYVtár
Idén ősszel Kállai Nagy Krisztina kiállítására invitáljuk az érdeklődőket, ahol a grafi kusművész gyermekkönyv-il-

lusztrációit tekinthetik meg.
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Államalapító Szent István királyunk 

emléke előtt tisztelegve a városi 

megemlékezésre, igazán felemelő 

gálaműsor keretében, idén is a Nemes-

kéri-Kiss-kúria hatalmas, ősfás park-

jában került sor. Markó József polgár-

mester köszöntőjében elmondta, hogy 

e jeles nap Gödnek külön ünnepe is, 

hiszen a település 1999-ben augusz-

tus 20-án kapott városi rangot Göncz 

Árpád akkori köztársasági elnöktől.

A Gézengúzok Színjátszó Csoport 

„Világok világa, Magyarország” című 

dal-, tánc- és prózai betétekből össze-

állított kiváló műsora, majd a Búza-

szem Iskola Aprája dudazenekarának 

magyar dudanóta-csokra után tar-

totta meg ünnepi beszédét Bátorfi  

József helytörténész. Az eddig tizen-

öt kötetet számláló Gödi Almanach 

főszerkesztője a nemzeti történelmi 

események felidézése mellett kitért 

a helyi, honfoglalás kori események-

re, emlékekre is. Mint elmondta, egy 

1956-ban készült légi felvételen jól 

látszik annak a templomnak, sírkert-

nek és az azt körülvevő falnak a nyo-

ma, amelyre Gyüre János révén talál-

tak rá egy hiteles katonai térképen, 

melyen a mai Ilona és Kádár utcák 

táján olvasható a „templomdomb” 

felirat. Feltehető, hogy a honfoglalást 

követően a környező falvak lakói ide 

jártak a vasárnapot megülni. A kora-

beli törvények értelmében minden 

tíz falunak közös templomot kellett 

építenie, s a tűz őrzőjén kívül a vasár-

napi szentmise mindenkire nézve kö-

telező volt. A templomdomb környé-

kén a későbbi építkezések során több 

tárgyi emlék is előkerült, ráadásul 

a „d” végződésű településnevek (Göd, 

Sződ, Kosd, Rád stb.) is a honfoglaló 

magyarok névadó szokásaira utalnak. 

Biztosra vehető, hogy városunk jó fek-

vése, folyópartja, bővizű patakjai ré-

vén ősidők óta lakott terület – hang-

zott el többek között.

A gálaműsor második felében az Ani-

mato Operatársulat Erkel Ferenc Bánk 

Bán című operájából adott elő rész-

leteket, majd a színpadon köszöntöt-

ték Londonból hazatérő olimpikon-

jainkat, Kammerer Zoltánt és Kulifai 

Tamást, akik rövid élménybeszámo-

lót tartottak. Augusztus 19-én Rúzsa 

Magdi nagysikerű koncertje zárta 

a napot.

Az alsógödi Szent István plébánia-

templomban dr. Bábel Balázs kalo-

csa-kecskeméti érsek főcelebrálásával 

tartottak ünnepi szentmisét. Az érsek 

úr – Szent Istvánnak koronát hozó 

Asztrik apát 90. utódaként – az első 

magyar királyt méltatta. A huszon-

két évesen államalapítóvá lett férfi út, 

akit a róla szóló legendák szerint 

megkoronázását követően alig lát-

tak mosolyogni. Arcának szigora ar-

ról tanúskodott, ő tudta, hogy Isten 

ítélőszéke előtt el kell majd számolnia 

azzal, hogy mit tesz népe fennmara-

dásának, erősödésének érdekében. 

Nem az adott történelmi pillanat hő-

sévé vált, hanem olyan meghatáro-

zó alakká, akinek maradandóságát 

az isteni üdvösségbe emelés bizto-

sítja a mai napig. Törvényei közül 

van olyan, amely máig él: például 

az, hogy az árvákat nem lehet kisem-

mizni. Bábel Balázs értékelése szerint 

István király – velünk, mai magyarok-

kal ellentétben – használni tudta a te-

hetségét. Mi elmaradunk attól, amik 

lehetnénk, aminek lennünk kellene. 

Nem tudjuk a talentumainkat kellő-

képpen kamatoztatni. Már a családok 

szintjén is óriásiak a bajok: egyre több 

a széthullott család, a neveletlen gyer-

mek. Elkeserítő, árral szembeni úszást 

jelent valódi, keresztény értékrend 

szerint élni. Egyre fogy nemzetünk, 

kihalóban a kereszténység. Honnan 

gyűjthetünk erőt? István a Szentatyá-

tól kapott koronától nyert erőt. Tud-

ta, hogy az isteni kegyelem az egyház 

hierarchiáján keresztül is átadódik. 

Ma azonban ismét felerősödött az el-

lenállás, hiszen egész Európában zsu-

gorodik a kereszténység. Az a fajta 

közömbösség a legjellemzőbb, amely 

még csak nem is istentagadó: egysze-

rűen tudomást sem vesz Isten létezé-

séről. Felütötte fejét az új pogányság. 

A mai fi atalabb generációk kizárólag 

a pillanatnak élnek.

Mit tehetünk? Gondolkodásunk le-

gyen nyitott a természetfölötti erők-

re, Istenre – mondta befejezésül az ér-

sek úr.

A kereszténység felvétele ezer éve 

megmentette országunkat, népünket 

– azaz: a recept bevált. 

V. Pálfai Kinga

Ünnepi együttlétek 

augusztusban
Egy adott településen élők számára meghatározó, hogy milyen keretek kö-

zött találkozhatnak egymással. Amikor ünnepnapokról van szó, Göd min-

dig kitesz magáért, a városnak és vezetőinek fontos, hogy az alkalomhoz 

méltó programokkal emlékezzen meg az állami és a városi ünnepekről.

A szép és színvonalas ünnepi műsorban fellépett a Bese Botond (képünkön balra) 

növendékeiből álló Aprája dudazenekar is
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– Magdi, melyek számodra az utóbbi időszak „mérföldkövei”?

– A 2011–12-es színházi évadban a Pesti Színházban bemutatott 

Magdaléna Rúzsa című önálló est – koncert vallomásokkal – nagy 

sikerrel ment, 26 alkalommal játszottuk, de vendégeskedtünk 

vele a Tavaszi Fesztivál programjaként Győrben és Debrecenben, 

Békéscsabán pedig a nyári városházi színházi esték rendezvény-

sorozat alkalmával. Az est dalaiból készült lemez egyetlen hónap 

alatt bearanyozódott! Készül az új albumom, amelyen folyama-

tosan dolgozunk, s ősszel fog megjelenni. A rockkoncertek pe-

dig gőzerővel pörögnek, egész nyáron jártuk az országot.

– A színpadon rockénekesként és színésznőként is sikeres vagy. 

Hogyan éled meg ezt a kettősséget?

– Sohasem tartottam magam színésznőnek, és nem is vagyok 

az, viszont bizonyos előadói tehetségnek talán nem vagyok hí-

ján. S ez igen fontos, ha az ember énekesként a színpadra áll, és 

adni próbál egy darabot a lelkéből. A tűz és a víz nagyon jellem-

ző rám, szeretek tombolni a színpadon, igazi örökmozgó vagyok, 

de a lírai mélységekkel teli énemnek is igyekszem teret adni. Így 

vagyok mindig harmóniában önmagammal.

– Ha visszakanyarodhatunk a kezdetekhez: miért éppen a rock 

műfaja a tiéd? Milyen zene szól, ha Rúzsa Magdi hallgat CD-t, 

rádiót?

– A rock leginkább azért vonz, mert ösztönös, kicsit koszos, nem 

kigyakorolt. Éppen ezért őszintébbnek érzem. Például a woods-

tocki nagyok mindig ámulatba ejtenek, ellentétben a mai techni-

kás, ám a számomra olykor hiteltelen előadókkal. Nálam a kulcs 

mindig az, hogy elhiszem-e? Az ének számomra a lélek hangja. 

Az emberi hang talán nem is a beszédre való, hanem az érzelmek 

kifejezésére. Így szeretem használni a saját hangomat is, és azo-

kat szeretem hallgatni, akikben szintén nyitott kapukat érzek… 

Nálam „egyszerre” szól Led Zeppelin, Joni Mitchell, Stacey Kent, 

Al Di Meola, Joao Gilberto, Armstrong, Cassandra Wilson, Mariza, 

Joplin, Pink Martini, AC/DC, Deep Forest, Dido, Prince, Tina Turner, 

Goran Bregovic, Szalonna és bandája. Igazán mindenevő vagyok, 

nálam mindig szól a muzsika!

– Volt-e nyaralás, pihenés az idei nyáron?

– Természetesen ahhoz, hogy az ember sokat tudjon dolgozni, 

adni a közönségnek a koncertek alkalmával, fel kell töltődni. Min-

dig úgy szervezzük a dolgokat, hogy erre legyen idő. Kicsit pi-

hentem is, szóval igazán mosolygós vagyok!

V. P. K.

Aprócska blues Gödön
A Nemeskéri-Kiss-kúria parkjában felállított színpadon augusztus 19-én másfél órás koncertet adott Rúzsa Magdi. Pörgős bulit 

ígért, ahol a saját dalai mellett nagy kedvenceit játssza. Betartotta az ígéretét. A koncert előtt készült vele rövid interjúnk.

Az augusztus 19-ei ünnepi rendezvények utolsó fellépőjeként több ezres közönség előtt lépett színpadra a vajdasági származású énekesnő
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Storcz kapitány ismét bizonyított: a világ egyik legjobb négyesét sikerült összeállítania (balról Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás 

és Pauman Dániel).  Fotó: MTI, Kovács Tamás

A 
magyarok kiváló szerepléssel a 9. he-

lyet szerezték meg a londoni olimpia 

nemzetek közötti éremtáblázatán. 

A 30. újkori ötkarikás játékok magyar mér-

lege: 8 arany-, 4 ezüst-, 5 bronz-, összesen 

17 érem. A legsikeresebb sportágunk, 

a kajak-kenu ebből 3 első, 2 második és 1 

harmadik helyezést szerzett – ezzel a 16 

éremszerző nemzetből a tabella élén zár-

tunk. Storcz Botond csapata Londonban 

minden idők második legjobb olimpiai 

szereplését produkálta. A sikerhez két gödi 

kajakos is hozzájárult: a korábbi három-

szoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán 

és a világbajnok Kulifai Tamás. Mindket-

ten a Gödi SE-ben kezdték sportpályafu-

tásukat, s a Dunakanyarban ismerkedtek 

a sportággal. Londonban a kajak négye-

sek 1000 méteres döntőjében ezüstérmet 

szereztek.

Hazaérkezésük után rengeteg meghívás-

nak tettek eleget: ünnepelték őket az au-

gusztus 20-ai városi ünnepségen, a Göd 

Kupán, majd a MAFC kajakosainak tartot-

tak élménybeszámolót.

Az olimpiai „fehérarany” története
A brit fővárostól 40 km-re nyugatra fekvő 

Eton Dorney-ban több tízezres közönség 

előtt rendezték a kajak-kenu versenyeket. 

A magyar férfi négyes előfutam-győzelem-

mel került a döntőbe, ahol az első rajtnál 

kiugrottak. A másodikban már nem hi-

bázhattak, s remekül teljesítették az ezer-

méteres távot: őket egyedül az ausztrá-

lok tudták megelőzni, míg a harmadikok 

a csehek lettek. Az eredetileg kitűzött cél 

egy pontszerző hely elérése volt. A „szo-

ros dobogót” a győztesek 2:55:085-ös, 

a magyarok 2:55:699-es, a bronzérmesek 

2:55:850-es ideje jól mutatja. A négyes 

Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás, 

Pauman Dániel összeállításban ült össze 

az olimpia előtt, ám júniusi Európa-bajno-

ki ötödik helyezésük némi vitát váltott ki 

szakmai körökben. A szövetségi kapitány, 

Storcz Botond következetes elképzelése 

azonban diadalt hozott, az eredményt „fe-

héraranyként” aposztrofálta. 

Baráth Etele, a Magyar Kajak-kenu Szövet-

ség elnöke szerint a csapat sikeres szerep-

lésének egyik titka az lehet, hogy tökéle-

tes volt az összhang a csapattagok között, 

a fi atalok és az idősebbek nagyon jól ki-

egészítették egymást.

Kammerer Zoltán: „25 éves pályafutásom 

alatt most először fordult elő velem, hogy 

könnyeztem a rajt előtt. A stégen Kati néni 

odajött hozzánk, leguggolt mellém, és azt 

mondta, hogy húzd meg, öreg! Nagyon 

meghatódtam, és azt mondtam, hogy már 

csak az ő kedvéért is belehalok. Ez egy 

megnyert ezüst, amihez ráadásul nagyon 

nagy pályát kellett mennünk, talán ez volt 

életem legnagyobb versenye.”

Kulifai Tamás: „Technikailag tökélete-

sen együtt eveztünk, jó ütemben halad-

tunk. Az utolsó 20 méterre készültünk el 

az erőnkkel, de onnan már bevitt a lendü-

let meg a lelkesedés. Semmiféle hiányér-

zetem nincs, ezt az ezüstöt megnyertük, 

kár azon agyalni, hogy nagyon közel vol-

tunk az aranyhoz.” 

Fábián Lászlóné edző: „Ez egy fantasztikus 

csapat, a gyerekek nem kritizálják, hanem 

mindig mindenben segítik egymást. Mind-

egyiknek sorban adtam egy puszit, és 

mondtam, hogy lélekben én is bent ülök 

a hajóban, értem is hajtsanak. Köszönöm 

a fi úknak ezt a szép élményt, és köszönöm 

Storcz Botondnak, hogy a támadások elle-

nére nem változtatta meg az előzetes vá-

logatási elveket, tartotta a szavát, és bizal-

mat szavazott ennek a négyesnek.”

A gödi megismerkedés
Kammerer Zoltán: „Megismerkedésünk 12 

évvel ezelőttre nyúlik vissza. A sydney-i 

olimpia után a gödi kajakosok megleptek 

otthonomban, persze Kulifai Tomára nem 

emlékszem. Pár év múlva Toma megjelent 

a nemzetközi porondon. Figyelemmel kí-

sértem a pályafutását, s drukkoltam neki, 

mint gödi utódnak. Ám még ekkor sem 

gondoltam volna, hogy egy hajóban érjük 

el a nagy sikert. Egy évvel ezelőtt, amikor 

világbajnok lett, akkor azt mondtam neki, 

hogy „Hú…, ez nem semmi!« Idén, amikor 

egy csapatba kerültünk, vagyis én hozzá-

juk, akkor nem kellett bemutatkoznunk 

egymásnak, elég hamar haverok lettünk.”

Kulifai Tamás: „Első találkozásom Zolival 

Két gödi kajakos az olimpiai dobogón
KAMMERER ÉS KULIFAI A LONDONI EZÜSTNÉGYESBEN
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A férfi  K4 ismét az olimpiai dobogón (balról Kammerer 

Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás és Pauman Dániel, 

a beülés sorrendjében). Fotó: MTI, Kollányi Péter

A magyar kajak-kenu válogatott három arany-, két ezüst- és egy bronzérmet 

szerzett a londoni olimpián, s ezzel a legeredményesebb kajak-kenu csapatként  

zárta a játékokat Fotó: MTI, Kovács Tamás

a sydney-i olimpia utáni köszöntés volt, amikor 

átmentünk hozzá a régi gödi kajakos csapattal. 

Ezután egy 2007-es válogatóversenyen az ifi  győz-

tesek együtt állhattak dobogóra a felnőtt győzte-

sekkel. 2008-tól pedig mondhatni, hogy ellenfelek 

lettünk, mivel én is beléptem a felnőtt korosztály-

ba. Volt, hogy együtt vizsgáztunk az egyetemen. 

Közelebbről akkor ismerkedtünk meg, amikor idén 

átjött a mi csoportunkba.”

Itthon, Gödön
Kammerer Zoltán: „Tudni kell rólam, hogy hatalmas 

lokálpatrióta vagyok, imádom Gödöt, és nagy bá-

natom, hogy ennek a gyönyörű városnak alig-alig 

használjuk ki az adottságait. Szívesen tennék töb-

bet Gödért...”

Kulifai Tamás: „Húsz éve lakom Gödön, ezért szinte 

el sem tudom képzelni, hogy máshol éljek. Nagyon 

a szívemhez nőtt a város. A kedvenc helyem az al-

sógödi Duna-part. Szeretek oda lejárni – megnyug-

tat, feltölt.”

A folytatás Rió?
Kammerer Zoltán: „Nem tudom, meddig tart ki 

a lendületem. Egy biztos: nekivágok két évnek 

tutira, aztán, ha a 2014-es év sikeres lesz, akkor 

akár a következő olimpia is lehetséges. Az is biz-

tos, hogy ebben a csapatban ezekkel a fi úkkal 

szívesen együtt maradnék. Mindezek mellett év-

folyamtársak is vagyunk a TF-en, hamarosan vég-

zünk a sportszervező szakon. Legközelebbi céljaim 

a diploma megszerzése – és minél többet lenni 

családi körben.”

Kulifai Tamás: „Mindenképpen nekivágunk a követ-

kező ciklusnak, és megpróbálunk kijutni Rióba is. Én 

most arra koncentrálok, hogy kipihenjem magam, 

feltöltődjek, és megfelelően fel tudjak készülni 

2013-ra. Fontos célom, hogy a következő években 

is kijussak az adott idény legfontosabb világverse-

nyeire, és ott jó eredményeket érjek el, illetve hogy 

megszerezzem a diplomámat és továbbtanuljak 

a mesterképzésen.”

Vasvári Ferenc

Kammerer Zoltán
Születési hely és idő: Vác, 1978. március 10.

Lakóhely: Alsógöd

Nevelőegyesület/klubjai: Gödi SE (1987–1994), UTE (1994–1996), Győri Vízisport 

Egyesület (1997-től)

Edzői: Davidesz Csaba (1989-ig), Nieberl László (1997-ig), 

Sári Nándor (2011-ig), Fábiánné Rozsnyói Katalin (jelenleg is)

Kiemelkedő felnőtt eredményei: háromszoros olimpiai bajnok, ezüstérmes, 

háromszoros világ- és ötszörös Európa-bajnok.

Iskolai végzettség: a Semmelweis Egyetem Testnevelési- és Sporttudományi 

Karának rekreáció-sportszervezés szakos, végzős hallgatója. 

Kulifai Tamás
Születési hely és idő: Budapest, 1989. május 4.

Lakóhely: Alsógöd

Nevelőegyesület/klubjai: Gödi SE (1998–2008), MTK (2009-től)

Edzői: Sinkó László (2004-ig), Makrai Csaba (2008-ig), Almási Nándor 

(2010-ig), Fábiánné Rozsnyói Katalin (jelenleg is)

Kiemelkedő eredményei: olimpiai ezüstérmes, világbajnok. U23-ban és 

az ifj úságiak között 4-6. helyezések világ- és Európa-bajnokságokon, az egykor 

szintén gödi Pélyi Dáviddal, Pintér Márkkal és Kemencei Viktorral.

Iskolai végzettség: a Semmelweis Egyetem Testnevelési- és Sporttudományi 

Karának rekreáció-sportszervezés szakos, végzős hallgatója.

Asztalitenisz

Rekord Kupa – rekord résztvétellel

Az augusztus 20-ai sportesemények között már hagyomány az asztalitenisz 

Rekord Kupa, melyet idén 56 fővel, rekord résztvevőszám mellett rendezett 

a Gödi SE szakosztálya. Az igazoltak közt 12 felnőtt és öt ifj úsági versenyző 

mellett öt női játékos lépett a zöld asztalhoz, míg az amatőrök mezőnyében 

24 felnőtt és 10 általános iskolás ütötte a labdát. A tornán a gödiek mellett 

a régió más településeinek sportolói is részt vettek. A számok jól mutatják, 

hogy a viadal népszerű az utánpótlás és az amatőrök körében is. Kategóri-

ánként az első három helyezett játékos nyerte el a Rekord Kupát.

A lebonyolításban jelentős szerepet vállalt Fojt Attila szakosztályvezető, 

egyben a névadó cég vezetője, Gulyás Miklós edző és Tóth B. Zoltán veze-

tőségi tag.

Eredmények:
Amatőr, ifj úsági (14 év alattiak): 1. Pável Attila (Göd), 2. Benkő János (Dunakeszi), 3. 

Farkas Patrik (Göd). 

Felnőtt: 1. Veszely Tibor (Göd), 2. Bohus Pál (Őrbottyán), 3. Csibrik Lajos (Göd).

Igazolt ifj úságiak: 1. Veszely Dániel (Göd), 2. Osváth Tibor (Dunakeszi), 3. Kiss Dániel 

(Dunakeszi). 

Felnőtt: 1. Oroszki Viktor (Göd), 2. Sági Bence (Vác), 3. Némann Dávid (Vác). 

Nők: 1. Kovács Anikó (Dunakeszi), 2. Veszely Klaudia (Göd), 3. Veszelyné Oláh Mária (Göd).

V. F.



28

SPORT

A kép jobb oldalán a 42-szeres magyar bajnok, 

a „civilben" fi zikus gödi Kovács Mihály

Bridzs

Kovács Mihály gödi 
versenyző a bridzsolimpia 
aranyérmes csapatában

A 
gödi Kovács Mihállyal lett aranyérmes a ma-

gyar szenior csapat a Lille-ben rendezett XIV. 

bridzsolimpián – tájékoztatta munkatársun-

kat Szemere Róbert, a hazai szövetség alelnöke, 

aki szintén városunk lakója. Az esemény része a II. 

World Mind Sport Gamesnek, a szellemi sportok 

négyévente megrendezésre kerülő világjátékának. 

Bárány György kapitány csapatának tagjai Kovács 

Mihály mellett Magyar Péter, Szappanos Géza és 

Dumbovich Miklós voltak. A magyarok szereplésé-

nek értékét növeli, hogy a kéthetes versenysoroza-

tot csere nélkül, négyen játszották végig. 

Szemere Róbert elmondta, hogy kedd esténként 

Gödön is van rendszeres játéklehetőség a József 

Attila Művelődési Házban, a Magyar Bridzs Szö-

vetség pedig a 26 éven aluliak számára rendszeres 

és ingyenes edzéslehetőséget biztosít. – A bridzs 

nem csupán kiváló játék, de fejleszti a logikát és 

a kommunikációs készséget is. S amint azt a mos-

tani siker is megmutatta,  a bridzsből nem lehet 

kiöregedni. Az első osztályban jelenleg is játszik 

80 évnél idősebb, igaz, 20 évnél fi atalabb sport-

társunk is – tette hozzá az alelnök.

Érdeklődni a fotitkar@bridzs.hu e-mail címen és 

a www.bridzs.hu oldalon lehet Mezei Katalin főtit-

kárnál. 

Kovács Mihály
1945-ben született.
Végzettsége: fi zikus
Minősítései: szenior nemzetközi mester, magyar 
szupernagymester
Legjobb eredményei:
a válogatottban: ifi  EB 5. (1972), EB 8. (1981 és 
1983), szenior olimpia 5. (2008),
szenior olimpia 1. (2012);
klubcsapatban vagy párosban: BEK 2. (1986), BEK 
3. (1988), páros EK 5. (1983), számos nemzetközi
versenyen győzelem vagy dobogós helyezés;
hazai bajnokságokban: 42 magyar bajnoki cím.

Kajak-kenu

Kulifai Tamás, Pauman Dániel és Baráth 
Etele is részt vett a 19. Göd Kupán 

Hagyományosan augusztus végén, a vízi sport népszerűsítése céljából 

rendezte a Gödi SE Kajak-kenu Szakosztálya és a Dunai Vízisport Ala-

pítvány a Dunakanyar egyik legnagyobb szabadidős vízisport-rendez-

vényét, a 19. Göd Kupát. Tíz egyesület vett részt a kajakos csapatverseny-

ben, míg a szabadidős kenufutamokban mintegy négyszázan ültek hajóba. 

Az eseményen részt vett a londoni ezüstnégyes két tagja: a gödi Kulifai Tamás 

és a váci Pauman Dániel. Kammerer Zoltán ezúttal a verseny promotálásában 

játszott főszerepet. 

A délelőtti, utánpótláskorúaknak kiírt 20 kajakfutamban 10 egyesület 152 

sportolója – összesen 227 beülő – állt fel a homokszigeti rajtvonalnál, hogy 

– a kísérőmotorosok által biztosított – 2 kilométer és egy forduló – megtétele 

után befusson a Széchenyi csárda előtti célba. A csapatversenyt a Váci Hajó 

SE (241 pont) nyerte a házigazda Gödi SE (203) és az őket követő Esztergomi 

Hajós Egylet (161) előtt; a tabellán Esztergom, Nagymaros, Váci Vasutas, KSI, 

Verőce, Dorog, Velencei VVSI, FTC lett a folytatás. A délelőtti díjátadáson részt 

vett Pauman Dániel és a Magyar Kajak-kenu Szövetség elnöke, Baráth Etele is.

Délutánra sportág-népszerűsítő futamokat írtak ki a szervezők, a 12 kategóri-

ában 124 egység, összesen 396 induló vett részt. Az indiánkenuk versenyében 

a londoni ezüstnégyes tagja, Kulifai Tamás több kategóriában is hajóba ült. 

– A Dunakanyar a magyar kajaksport szilíciumvölgye – mondta Vaskúti István 

korábban. – Az olimpiai bajnok kenus szavait igazolja a londoni olimpián 

ezüstérmet nyert kajaknégyes is, melyben két, a Gödi SE-ben nevelkedett ver-

senyző is ült: Kammerer Zoltán és Kulifai Tamás. Ők is sokszor versenyeztek 

a Göd Kupán, csakúgy, mint a váci Pauman Dani. Bízom benne, hogy a szilí-

ciumvölgyben vannak még kincsek, és a mostani fi atalok közül is visszahalljuk 

még egyik-másik nevét a riói, meg az azt követő olimpiákon! – nyilatkozott 

lapunknak Barazutti László szakosztályvezető.

A kora délutáni eredményhirdetés során a GSE társaságiadó-támogatásból 

származó beruházásainak jelképes átadására is sor került. Ez alkalomból 

dr. Horváth László, az egyesület elnöke mondott köszöntőt.

Este a 40 esztendős Scarabeus és a Re-Generáció Band zenélt.

Jövőre – bízzunk benne – jöhet a jubileumi, 20. Göd Kupa! Addig is a Gödi 

Sportegyesület várja azokat, az elsősorban 10-11 éves gyermekeket, akik ka-

jakozni szeretnének.

Eredménylista és a szakosztályról több információ: www.godikajak.hu

Vasvári Ferenc

A kenuban a GSE korábbi kiemelkedő kajakosai: elöl Pélyi Dávid, mögötte 

Hamar Péter, majd a csepeli kenus, Korisánszky Dávid; a „kormánynál” 

az olimpiai ezüstérmes Kulifai Tamás. Fotó: Luczó Péter
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Belépés Családostul

Szüreti Családi Sportdélelőtt

Időpont: 2012. szeptember 22., szombat

Helyszín: Gödi SE, alsógödi sportpálya

Futóversenyek

 8:45: Családi futás (600 m)

 9:00: 800 m-es futóverseny (2001-ben és utána születetteknek)

 9:15: 1000 m-es futóverseny (1997-ben és utána születetteknek)

 9:30: 2000 m-es futóverseny (1997-ben és előtte születetteknek)

 10:00: 5000 m-es futóverseny (1995-ben és előtte születetteknek)

 11:00: Eredményhirdetés; lány, fi ú, illetve női és férfi  kategóriában. Az I-III. 

helyezettek érmet, a legalább 50 futóval induló óvodák, iskolák oklevelet, 

kupát nyernek.

Kispályás foci 

  9:00: Városi Utánpótlás Kupa – VUK

 11:00: Családi foci

Az óvodákból és az általános iskolák alsó tagozatából várjuk a jelentkezé-

seket.

 12:00: Eredményhirdetés; kategóriánként az I-III. helyezettek érmet, tárgy-

jutalmat kapnak, a legtöbb csapatot kiállító iskola oklevelet, kupát nyer.

Bővebb információ: becsal.org és belepescsaladostul.mindenkilapja.hu

Programajánló

Új időpontban a tanévnyitó vízi sportnap!

A II. Tanévnyitó Vízi Sportnap az előző számunkban megjelenthez képest új 

időpontban, szeptember 15-én, 10 és 16 óra között kerül megrendezésre. 

A jótékonysági rendezvény – mely a gödi vasútállomás frissen festett alul-

járójának bekamerázását támogatja – helyszíne a Gödi Termálfürdő (felső-

gödi strand). A programban változatos sportbemutatók, vízhez, strandhoz 

köthető versenyek és játékok szerepelnek.

Belépés Családostul

Augusztusi rendezvények
Már hagyomány: ha augusztus 20. – akkor Be-

lépés Családostul… Wagner László és csapata 

tradicionálisan a strandröplabdára és a sárkány-

hajóra „épít”, idén azonban a kínálat – Bálint fi a 

szervezésének köszönhetően – a hosszú hétvé-

gén ötlabda-bajnoksággal bővült. 

Decathlon Ötlabda-kupa
Az augusztus 18-ai ötlabda-versenyre most ke-

rült sor először Gödön, s hagyományteremtő 

szándékkal szerepelt a BeCsal programjai kö-

zött. A Kék Duna Hotelben rendezett esemé-

nyen 12 csapat versengett a díjakért; a meg-

mérettetésben tenisz, asztalitenisz, lábtenisz, 

labdarúgás és strandröplabda szerepelt.

Eredmények:
Vegyes kategória: 1. Pinzcés Attila és társai, 2. 

Mastodons, 3. Dunakaland.

Férfi ak: 1. Viktória, 2. Blac-Ram, 3. Bimbó.

Öregfi úk: 1. Gombóc Artúr, 2. Leverpoly, 3. Vác U35.

BeCsal Decathlon 
Strandröplabda-bajnokság
 A Sportteraszon rendezett viadalon három 

kategóriában osztottak díjakat.

Eredmények: 
Vegyes párosok: 1. Kiss–Kiss, 2. Várvédők, 3. 

Úszógumik, 4. Valaki, 5. BeCsal.

Családok: 1. Úszógumis várvédők, 2. M. Y., 3. ARGO, 

4. Schütz, 5. CBA Príma.

Férfi  párosok: 1. Balogh–Poór, 2. Szomszédok, 3. 

ARGO, 4. Farkas–Oláh.

Gödi Sárkányhajó-kupa
 A felsőgödi strand előtti vízterületen rende-

zett versenyen tíz csapat vett részt.

Eredmények:
1. Aranysárkányok (Budapest), 2. Gödragon, 3. Öt 

Elem Wing Tsun.

Vigaszág: 1. Húzó Trógerek.

Családi különdíj: Mikesy család.

Korábban a GSE-pálya, majd a Kék Duna Hotel, most  

a Sportterasz látta vendégül a strandröplabdázókat

A sportcsarnokok terembérleti 
lehetőségei és díjai
Balázsovits János Sportcsarnok

hétköznap 20 és 22 óra között 7700,- Ft/óra

hétvégén 8 és 22 óra között 8800,- Ft/óra

mindennap 22 óra után 4400,- Ft/óra

Huzella Tivadar Tornacsarnok 

hétköznap 20 és 22 óra között 5500,- Ft/óra

hétvégén 8 és 22 óra között 6600,- Ft/óra

mindennap 22 óra után 3300,- Ft/óra

Németh László Iskola kisterme

hétköznap 21 és 22 óra között 3300,- Ft/óra

hétvégén 8 és 22 óra között 3300,- Ft/óra

mindennap 22 óra után 1700,- Ft/óra

Rendezvények céljára a csarnokok egyedi megállapodás alapján bé-

relhetők.

Érdeklődni a (06 30) 977-9687 számon Halmai Gábor létesítményve-

zetőnél, vagy személyesen a helyszínen lehet.

Mindenkit szeretettel várunk!
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 A József Attila
 Művelődési Ház
 aktuális programjai

Az Ady Klub aktuális programjai

A Göd Városi Könyvtár 

aktuális programjai
Katica Gyermekkönyvtár
2131 Göd, Pesti út 72., telefon: 27/432-155

2012 szeptember 28-án, pénteken 13 és 17 óra között 

BÁBOKAT fogunk készíteni Havas Nellivel, így készülve 

a szeptember 30-ai Népmese Napjára, illetve Benedek Elek 

születésnapjára.

Ady Fiókkönyvtár
2132 Göd, Kálmán u. 13., telefon: 27/345-101

2012. október 5-én, pénteken 13 és 17 óra között kékfestő 

ILLATZSÁKOCSKÁKAT varrunk, és töltjük tele azokat a nyár 

ajándékaival. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

www.godikonyvtar.hu

Tájékoztatás
I. Gödi KertSzínház
A tavasszal indult és egész nyáron át nyitva tartó I. Gödi 

KertSzínház őszi-téli előadásait természetesen zárt helyen 

tartja majd. Az irodalmi-művészeti estek helyszínéről és 

időpontjáról a Gödi Körkép későbbi számaiban találnak 

információt.

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

Szeptember

7. 
péntek

10.00–12.00

Dunakanyar Babahordozó Klub 

összejövetele

18.00 

NAKE – Nagymarosi 

Képzőművészeti Egyesület 30. 

jubileumi kiállításának 

megnyitója

A kiállítást megnyitja: Czadró 

József. A kiállítás szeptember 

26-ig tekinthető meg. 

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:

2012 szeptember

8-án szombaton: 10–18 óráig

9-én vasárnap: 9–17 óráig

10-én hétfőn: 9–12 óráig

12. 
szerda

10.00

Esőmanók – az autista 

gyermekeket nevelők klubjának 

összejövetele

14. 
péntek

13.00

Napos Oldal Nyugdíjas Klub 

összejövetele

14–16.
Kulturális Örökség Napok

26. 
szerda

13.00

A Vöröskereszt Gödi 

Szervezetének összejövetele

28. 
péntek

16.00

A Nóta Klub összejövetele

Szeretettel várjuk a magyar 

nóta kedvelőit egy nótás kedvű 

estre. Jó hangulat, magyar nóták 

tanulása, éneklése, zene, tánc vár 

minden vendéget. 

Szeptember

11. 
kedd

13.00–17.00

Véradás

Október

6. 
szombat

9.00
Babaruha- és játékbörze

8. 
hétfő

13.00

A Mozgáskorlátozottakat 

Pártolók Klubjának 

összejövetele

13. 
szombat

10.00

Hobbikiállítás 

a Mozgáskorlátozottakat 

Pártolók Klubjának 

szervezésében

A kiállítás megtekinthető október 

13-án és 14-én (szombaton és 

vasárnap) 10 és 17 óra között, 

15-én (hétfőn) 9 és 12 óra között.

Illemtanfolyam indul október első 

hetében!

A sikerességhez vezető út négy hét alatt 

teljesíthető. A modern kor elvárásainak 

megfelelő illemtanfolyamok indulnak 

kamaszoknak. Alapismeretek, amelyek 

a közkedveltség eléréséhez szükségesek. 

Mit lehet elrontani egy bemutatkozásnál? 

Mely okok miatt vesznek fel valakit 

egy munkahelyre? Mitől mehet tönkre 

egy barátság? Tudnivalók a közösségi 

élethez, az internet használatához és 

munka világához. A mindennapok 

során hasznosítható ismereteket 

adunk, újraélesztjük az illemtanítást – 

korszerűsítve, áramvonalasítva. Nem 

elitisták képzése a cél, hanem olyan jól 

nevelt embereké, akik biztosak lehetnek 

abban, hogy társaságukat – esetleges 

emberi hibáik ellenére is – mindig, 

mindenhol kedvelni fogják. Kevesen 

vannak az ilyen emberek, ám jó érzés 

közéjük tartozni.

Várjuk az érdeklődőket!

Infó: Duma Róbert 

mobil: (06 30) 242-6826

e-mail: duma.robert@gmail.com

15. 
szombat

17.00

A Retró Ady Klub 50 éves 

jubileumi kiállítása

20. 
csütörtök

14.00

A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 

összejövetele
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1. előadás:

2012. október 4., csütörtök 10 óra 

Hókirálynő Meseszínpad:

SZELEBURDI NYUSZI KALANDJAI

2. előadás:

2012. november 12. hétfő, 10 óra

Szegedi Miniszínház:

RÓKA RUDI HÁZAT ÉPÍT

3. előadás:

2013. január 14., hétfő 10 óra

Batyu Színház:

HOLLE ANYÓ

A bérlet ára 1 370 Ft+áfa/fő

A részvételi szándékot a bérlet árának be-

fi zetési sorrendjében tudjuk elfogadni.

Befi zetési határidő: 2012. szeptember 28.

Őszi-téli gyermekszínházi 

előadásokra várjuk óvodás 

csoportok jelentkezését
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Az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt azok száma, akik a környezet korlátlanul és ingyenesen elérhető energiáját hő-

szivattyú segítségével hasznosítják. A Magyar Hőszivattyú Szövetség adatai szerint évente kb. 1000 család, intézmény, ön-

kormányzat tér át erre a modern technológiára, mellyel a fűtési költség akár a felére csökkenthető, ráadásul használatával 

hozzájárulhatunk lakóhelyünk, környezetünk megóvásához.

Kurucz Lajos is a magas gázszámlák miatt döntött a beruházás mellett: 

„150 m2-es családi házam gázszámlája az állandó áremelések miatt je-

lentősen megnőtt. 2009-ben vásároltam OCHSNER hőszivattyús rend-

szert, s azóta a felére csökkent a fűtési költségem. Ez annak is köszönhe-

tő, hogy hőszivattyúm kedvezményes díjszabású GEO-tarifával üzemel. 

Úgy számolom, hogy a beruházás mostanra meg is térült.”

A Dunakeszin működő Wagner Solar Hungária Kft. 2004 óta forgal-

mazza az Európában is elismert osztrák OCHSNER cég hőszivattyús 

rendszereit. A Pest megyei régióban beüzemelt berendezések több 

tucat ingatlan fűtésének korszerűsítéséhez járultak hozzá. „Az elmúlt 

évek bizonyították, hogy Gödön is sok helybéli érzi fontosnak a kör-

nyezettudatos megoldások alkalmazását. Úgy tűnik, most leginkább 

a gázszámla csökkentése érdekli az embereket. Ebben az OCHSNER 

hőszivattyúi komoly segítséget jelentenek” – nyilatkozta lapunknak 

Beleznai Nándor, a cég ügyvezetője.

A hőszivattyús rendszerekről bővebb információ a (27) 548-440-es 

telefonszámon kérhető, vagy személyesen, a Wagner Solar Hungária Kft. 

Dunakeszi, Fóti út 92. szám alatti bemutatótermében!

Hogyan felezhetjük meg fűtési költségeinket? 
Egyre többen döntenek a hőszivattyús fűtés mellett
 „Felejtse el a magas gázszámlákat!” – olvashatták lapunk egyik hirdetésében. A Dunakeszin élő Kurucz Lajos még 2009-ben 

vásárolt OCHSNER hőszivattyús rendszert, hogy többé ne érhesse meglepetés a gázszámlát rejtő boríték felnyitásakor.
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www.wagnersolar.hu

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

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

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

Nyitva tartás: H-P 7-16, Szo. 7-12

A Neutó Kft. ajánlata 2012. 09. 30-ig!

Raklap díj: 2.450,-/db., raklap használati díj: 250,-/db. Az árak bruttó, 10 raklap felett

 Dunakeszi és 25 km-es vonzáskörzetében leszállított, ledaruzott forintban értendő árak!

Raklap díj: 3.429,-/db., raklap használati díj: 381,-/db., raklap csomagolási díj: 381,-/db.

Raklap díj: 3.429,-/db., raklap használati díj: 381,-/db.

Az árak bruttó 10 raklap felett Dunakeszi és 25 km-es vonzáskörzetében leszállított, 

ledaruzott forintban értendő árak!

Raklap díj: 1.905,-/db., raklap használati díj: 381,-/db., raklap csomagolási díj: 823,-/db.

Az árak bruttó, 12 raklap felett Dunakeszi és 25 km-es vonzáskörzetében leszállított, 

ledaruzott, telepi készlet erejéig forintban értendő árak!

Betontermékek
15-ös zsalukő
(64 db/#)

246,-/db
20-as zsalukő
(60 db/#)

263,-/db
25-ös zsalukő
(40 db/#)

288,-/db
30-as zsalukő
(40 db/#)

310,-/db
40-es zsalukő
(30 db/#)

404,-/db
60/19-es béléstest
(60 db/#)

235,-/db

(64 d

246
20-a
(60 d

263
25-ö
(40 d

288
30-a
(40 d

Raklap díj: 2.450,-/db., raklap használati díj: 250,-

k i é 25 k á kö téb l állít

3
4
(3

4
6
(6

2

(4

Készletkisöprő akció!
Leier Toscana Terra

 129,-/db
alapcserép, 10 db/m2

PTH 38N+F: 299,-/db
60 db/raklap

PTH 44HS: 399,-/db
50 db/raklap

PTH 38K: 319,-/db
60 db/raklap

PTH 30N+F: 264,-/db
80 db/raklap

PTH 10/50N+F: 239,-/db
100 db/raklap

Raklap díj: 1.905,-/db., raklap

Az árak bruttó, 12 raklap fel

PPPTH

PPPT

H 30N+F: 264,-/d

PT

TH 10/50N+F:PPT

PPTP H

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

2770,-/m²
10,8  m2/raklap

falazóelemek
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Címünk: Sződliget, Somogyi Béla u. 26. (a CBA mögött)
Telefon: 06-30 466-4631
www.liget-welness.hu

Nyitva tartás:
Hétfő-szerda-péntek: 
7–11 és 17–21 óra között.
Vasárnap: 
8-tól 10 óráig.

Hozd magad csúcsformába 
a nyári pihenés után!
Nincs több kifogás, téged is vár 
a Liget Wellness Sződligeten egy 
egészségesebb, karcsúbb élettel!

Napijegy 500 Ft, havi bérlet 5000 Ft!

Fitnesz géppark• 

Kardio géppark• 

Személyi edzés• 

Infraszauna, szolárium• 

Kedd-csütörtök, vasárnap:• 

alakformáló és táncos 

zsírégető órák

Táncoktatás• 

Testedzés és fogyókúra
Egy fitnesz, ahol Te vagy a fontos!

31

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

Cím: 2132 Göd, Ady Endre u. 2. (felsőgödi vasútállomás)

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

Gyerekszemészet Gyerekszemészet 
A Szemcsi optikábanA Szemcsi optikában

Időpont: Időpont: 
2012. 09. 29., szombat 9–től 14-ig
2012. 10. 06., szombat 9–től 14-ig

Bejelentkezés alapján!
Szakorvos: dr. Véghseő Andrea 

(Heim Pál Kórház)
A vizsgálat díja: 2.000 Ft/ főA vizsgálat díja: 2.000 Ft/ fő

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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Érdeklődni lehet:

„ORKHESZTIKA Hastáncklub”, Sághy Judit (06-20)970-6039

Rendezvényeken, bálokon fellépést vállalunk!

A szépség belülről fakad…

A tánc ősidőktől összefonódik a női rituálékkal…
A tánc testtudatot, s ezáltal egészséges önbizalmat 
ad, ami egy mai, modern nő számára elengedhe-
tetlen, hiszen egyszerre anya és feleség – miközben 
hivatásának is rabja.
Alkattól függetlenül minden korosztálynak 
ajánlott mind mozgásnak, mind kikapcsoló-
dásnak, stresszoldó tevékenységnek.

Hastáncoktatás Gödön!

(060606 2220)970 6039

l…
lmat 
dhe-
ben 

k 
-

!

ROBOGÓVÁSÁR!

SZEMÉLYGÉPKOCSIK KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁSA, BIZOMÁNYOSI 

ÉRTÉKESÍTÉSE, HITELÜGYINTÉZÉS.
Autószerviz, javítás, olajcsere, gumiszerelés!

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

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!

Profi vet
Állatorvosi Sebészeti Központ és Rendelőintézet

Szeretettel várjuk az ön kedvenceit is 
teljes állategészségügyi ellátással!

Göd, Berzsenyi D. u. 2. (A 2. sz. főút mellett, Dunakeszi felől a 2. utca balra)
Tel.: 06-27/330-195 (rendelési időben), Mobil: 06-20/317-0988

Nyitva tartás: H-P:  8–19-ig, Sz-V: 9–11-ig
www.profi vet.hu

– Kötelező (veszettség) és ajánlott védőoltások.
– Teljes körű belgyógyászati, sebészeti és vemhességi kivizsgálás.

– Röntgendiagnosztika, hivatalos diszpláziaszűrés (FDB, fajtaspec.)
– Ultrahangdiagnosztika, hasi-UH, szív-UH, EKG.

– Vemhességi ultrahang, ivarzásdiagnosztika.
– Bőrgyógyászati kivizsgálás, allergiavizsgálatok.

– Vér- és vizeletvizsgáló labor helyben, azonnali eredménnyel!
– A kisműtétektől (pld. ivartalanítás) a csont- és izületsebészeti műtéte-

kig, a legbiztonságosabb altatási technikákkal (Izofl urane).
– Csonttörések, csípődiszplázia, szalagszakadások műtéti megoldása.

– Bentlakásos intenzív betegellátás. – Kiszállás házhoz is.
– Ultrahangos fogkőeltávolítás. – Kutya- és macskakozmetika.

Állásajánlat
Állatkórházunkba állatorvosi asszisztenst,

illetve recepcióst keresünk!
Jelentkezés dr. Muka Péter Pál állatorvosnál.
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•  szempilla-hosszabbítás
•  kozmetikai arc- 

és testkezelések
•  karcsúsító kezelések
•  masszázs

2131 Göd, Pesti út 91.
Bejelentkezés tel.:
(06-30) 410-1226

www.szempillaszalon.hu

Sebők 
Andrea
kozmetikus

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 ú 20 22

KONTÉNERRENDELÉS
Sitt-, sóder-, homok- és

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

konténerekkel.

GÉPI FÖLDMUNKA

06-20-941-5805

GÉPI FÖLDMUNKA

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

Gödieknek KEDVEZMÉNY!

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

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

HYDROPRINT BT.
BRUMÁR GYÖRGY

Telefon/fax: 27/638-622
Mobil: 06-70-574-5530

E-mail: hydroprint@t-online.hu
Hívjon, és árajánlatot küldök!

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.

•  Gödön eladó a volt Tsz területén 2200 négyzetméter bármilyen tevékenységre 

alkalmas ingatlan. Irányár: 7000 Ft/m2. Érdeklődni lehet: (06-20) 936-6658.

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

•  Megbízható pedagógus hölgy keres albérletet Gödön. (Kisebb ház, házrész, lakás, 

esetleg családi ház különálló felső szintje is érdekelne.) Telefon: (06-30) 622-0658.

•  Fülbelövés, orrpiercing Felsőgödön a Duna út 8. szám alatt. Telefon: (06-20) 529-2708.

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

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

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

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
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Káposztásmegyer központi részén eladó,
 igényes lépcsőházban 38 m2-es, világos, 

erkélyes lakás tulajdonostól. 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 eladó 
egy lépcsőházas, téglaépítésű ház harmadik 

emeletén 46 m2-es, saját pincével rendelkező, 

erkélyes, zöldövezeti, klímás lakás 

tulajdonostól. Az új nyílászárók redőnnyel, 

szúnyoghálóval felszereltek. 

Gázfűtés, alacsony rezsi. 

Irányár: 8,7 millió forint. 

Érdeklődni lehet: (06-70) 389-7472

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.

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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Óriási nyitási akciók, a szabad helyek függvényében!
Az első alkalom mindig ingyenes, további 20% kedvezmény a bérletek árából. 

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: 
• Gyermekfelügyelet, akár heti 1-2 napra, órára is• Gyermekfelügyelet, akár heti 1-2 napra, órára is
•  Új bölcsis és ovis csoportok napi fejlesztő •  Új bölcsis és ovis csoportok napi fejlesztő 

foglalkozásokkalfoglalkozásokkal
• Iskolai felzárkóztatás, tanulássegítés• Iskolai felzárkóztatás, tanulássegítés

•  Német és angol nyelvoktatás egyénileg •  Német és angol nyelvoktatás egyénileg 
és csoportosan, gyermekfelügyelettelés csoportosan, gyermekfelügyelettel

• Babamasszázs, baba-mama klub • Babamasszázs, baba-mama klub 
• Uszodai foglalkozások• Uszodai foglalkozások

Megnyitotta kapuit a Játszoda Családi Napközi és Fejlesztő Ház!
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RIGÓPARK
AZ ÚJ OTTHONOD

GÖD

Földszint:
60,77 m2 (2 + fél szoba)
Terasz: 20,34 m2

Saját kert: 186 m2

17,8 M Ft

Emelet:
66,35 m2 (3 szoba)
Terasz: 18,47 m2

Saját kert: 67 m2

16,3 M Ft

AJÁNDÉK
KANDALLÓ
a földszinti
lakásokhoz

• családi házas zöldövezet 
• saját kert minden lakáshoz
• nagy terasz • garázs (a földszinti lakásokhoz)
• riasztó • választható minőségi burkolat
• 10 cm homlokzati hőszigetelés
• három réteg üvegezésű nyílászárók
• redőny-előkészítés 
• gazdaságos fenntartás • alacsony rezsiköltség
• gödi strand a közelben • óvoda a közelben
• közvetlenül a beruházótól

Értékesítés: +36 70/932-5885
www.rigopark.hu

ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN


