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Felhívás!
Wigner Jenő-pályázat
A PEKJB 103/2012. (IX. 21.) határozatában 
biztosította a  Wigner Jenő középiskolai ön-
kormányzati ösztöndíj anyagi fedezetét, így 
a pályázat októberben kiírásra kerül. A pályá-
zat részleteit és az adatlapot a város honlap-
ján találják, illetve információt a  Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatán is kérhetnek.

Tisztelt Lakosság! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-től tör-
vényi rendelkezés teszi lehetővé, hogy a  szemét-
szállítási díj fizetésére köteles ingatlantulajdonos 
vagy -használó a meg nem fizetett díjhátralékára 
fizetési kedvezményt kérjen a szolgáltatótól. A ké-
relmeket a  Település ellátó Szervezetnél (TESZ) 
2012 Göd, Duna u. 5. sz. alatt (tel.: 27/ 530-600, ügy-
félfogadás idő: hétfőn 13-tól 18 óráig, szerdán 7-től 
12-ig és 13-tól 15-ig, pénteken 7-től 12 óráig) lehet 
benyújtani, ahol indokolt esetben részletfizetést 
engedélyezhetnek. A részletfizetés időszakában – 
feltéve, hogy az ügyfél a TESZ által meghatározott 
határidőkig a részösszegeket megfizeti – az önkor-
mányzati adóhatóság részére átadott ügyekben 
a  behajtási eljárás szünetel. Kérjük Önöket, hogy 
hátralékuk mielőbbi rendezése céljából – saját ér-
dekükben – éljenek az említett lehetőséggel. A ha-
táridőre, felszólításra meg nem fizetett összegek 
bírósági végrehajtó általi adók módjára történő 
behajtása esetén ugyanis a tartozás összege akár 
a duplájára is emelkedhet. 

Jakab Gábor 
Adóosztály vezető 

Wigner Jenő (1902–1995), fizikai Nobel-díjat kapott 
(megosztva) 1963-ban az atommagok és az elemi 
részecskék elméletének továbbfejlesztéséért, 
különös tekintettel az alapvető szimmetriaelvek 
felfedezéséért és alkalmazásáért

A régi, megkopott utcanévtáblák helyett hamarosan újak kerülnek ki a 
közterületekre, egységes kivitelben

Testületi ülés szeptemberben
Munkaterv szerinti ülés – 2012 szeptember 26. 
– A Képviselő-testület szeptemberi ülésének első napirendi pontjaként be-
mutatkozott a Dunakeszi Rendőrkapitányság szeptember 16-án hivatalba lé-
pett, új megbízott kapitánya, Tóth Csaba rendőr alezredes, rendőrtanácsos. 
Az új rendőrkapitány megbízásával és a rendőrségnél várható szervezeti és 
működési változásokról lapunk 8. oldalán közlünk részletes tájékoztatást.
Gödön október 1-jétől 24 órás járőrszolgálat működik. A  járőrök a  nap 
bármely órájában közvetlenül hívhatók a  következő telefonszámon: 
(06 20) 943-7676.
Markó József polgármester tájékoztatott arról, hogy a  városi honlapon új 
online felület működik, amelyen a lakosok a közbiztonsággal kapcsolatos in-
formációkat, véleményeket, közérdekű bejelentéseket helyezhetnek el. Az új 
szolgáltatás a következő útvonalon érhető el: 
www.god.hu › Szolgáltatások › Helyi lopások bejelentése 
(A témáról további részletek olvashatók a lap 9. oldalán.)
– A  Képviselő-testület megszavazta Göd Város Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési rendeletének I. félévi módosítását. A  központi szervek által 
engedélyezett, valamint a saját és felügyeleti szervi hatáskörben végrehaj-
tott előirányzat-módosítások, illetve a 2011. évi pénzmaradvány beemelése 
tartozik a  Polgármesteri Hivatal 2012. I. félévében végrehajtott előirány-
zat-módosításainak körébe. Ezek hatásaként a  Polgármesteri Hivatal 2012. 
évi költségvetésében a bevételi és a kiadási főösszeg egyenlege 35 110 000 
forinttal növekedett. Az összeg megegyezik a működési támogatást érintő 
módosítások egyenlegével. A testület elfogadta a módosítást.
A testület módosította a belső ellenőri munkatervet. A korábbi egy fő helyett 
a továbbiakban két fő belső ellenőr foglalkoztatása válik szükségessé. 
A képviselők döntést hoztak egy, a  Polgármesteri Hivatal udvarán álló iro-
dai épületrész megvásárlásáról. Az  55 m2 alapterületű ingatlant 2004-ben 
vásárolta meg dr. Horváth György ügyvéd, aki irodát üzemeltetett, illetve 
üzemeltet ott a  mai napig. Közelgő nyugdíjba vonulása miatt ajánlotta fel 
a házrészt visszavásárlásra a városnak, hatmillió forintos vételáron. Az ajánla-
tot a testület elfogadta. A megállapodás részeként dr. Horváth György 2015 
végéig térítésmentesen használhatja tovább az  ingatlant, de a  tulajdonjog 
az adásvételi szerződés aláírásával a városra száll.
Ingatlanvásárlási szándékát jelentette be egy gödi lakos a Rózsa u. 33-ban 
található garázsra, ám mivel az önkormányzati vagyon csak hivatalos érték-
becslés után adható el, s a legutóbbi alkalommal a felbecsült ár többszöröse 
volt a tényleges értéknek, egyelőre a garázs nem értékesíthető. Így a vételi 
szándékot a testület elutasította. 
A Németh László Iskola főbejáratával szemben, az Ifjúság u. 6. szám alatt ta-
lálható ingatlant tulajdonosa eladásra kínálja. A ház esetleg alkalmas lenne 
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Meghívó
Göd Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja önt és kedves családját 

a 2012. október 19-én pénteken, 17.00 
órától tartandó

városi ünnepségre, 

az 1956-os forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett megemlékezésre 

a József Attila Művelődési Házba, majd 

az azt követő koszorúzásra a Kincsem Parkba.

Az ünnepségen köszöntőt mond  
Markó József, Göd polgármestere,

közreműködnek a Búzaszem Általános Iskola  
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei és 

a Szent Imre Kamarakórus.

Ünnepi beszédet mond Lengyel György. 

Az ünnepséget követően koszorúzás a Kincsem Parkban 
Iván Kovács László mellszobránál.

Térzenét biztosít a Gödi Ifjúsági Fúvószenekar.

Tájékoztató Göd város aktuális pénzügyi helyzetéről 
(Az összegek ezer forintban értendők.)

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal pénzkészlete
(számlákon lévő összegek + pénztár): 162 736

A TESZ és az intézmények pénzkészlete
(számlákon lévő összegek + pénztár): 39 364

Lekötött betétek összesen: 650 000
ÖK pénzkészlete összesen
(számlákon lévő összegek + pénztárban lévő összegek + lekötött 
összegek):

852 100

Folyószámlahitel összege: 0
A 2012. évben eddig befolyt adóbevételek összege: 1 168 826
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, 
az előző hónapban 10 M forintot meghaladó tétel(ek): 0

Lejárt tartozások összege: 0
A fenti táblázat a 2012. szeptember 24-ei állapotokat mutatja.

dr. Pintér György
alpolgármester

1956
október
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IN MEMORIAMaz  iskola hamarosan szükségessé váló bővítésére. Az  ár azonban jelenleg 
magas, és a 130 négyzetméteres családi ház kihasználhatóságára vonatkozó-
an tervet kell készíteni. A határozati javaslat az volt, hogy a kínáltnál alacso-
nyabb, 21 millió forintos vételárra tegyen ajánlatot a város, de egyelőre ne 
kötelezze el magát a vétel mellett. 
Piaci áron kínálta építési telkeit a városnak egy telekadó-tartozást felhalmo-
zó adóalany. Az ajánlatot a testület nem fogadta el.
Tulajdonosi hozzájárulását adta a testület a bócsai közterület-rendezésekhez 
(fásítás, növényágyások kialakítása, emléktábla és padok kihelyezése). Az el-
fogadott tervdokumentáció (készítője Hubayné dr. Horváth Nóra okl. táj- és 
kertépítész) több lépcsőben kivitelezve készül majd el. 
Dr. Nagy Atilla aljegyző az  évből még hátralévő hónapokra készítette elő 
a  támogatási szerződéseket a  magánóvodákkal. Férőhelyhiány miatt 55 
gyermek nem nyert felvételt az önkormányzati óvodákba. Utánuk – az ala-
pítványi óvodai ellátás díjából – havonta 15 ezer forintot térít az önkormány-
zat. A fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll.
Szeptember 29-ét hivatalosan is Göd-Újtelep, azaz Bócsa emléknapjává nyil-
vánította a testület. (Az első Szent Mihály-napi ünnep eseményeiről a 16–17. 
oldalon közlünk részleteket.)
Dr. Szinay József címzetes főjegyző tájékozatta a testületet a kistérség átszer-
veződéséről. A Pedagógiai Szakszolgálat állami irányítás alá kerül, így három 
terület marad közös feladatellátásban: az orvosi ügyelet, a gyepmesteri hiva-
tal és a szúnyoggyérítés. A felsoroltak közül a legjelentősebb az orvosi ügye-
let megfelelő színvonalú biztosítása.
A testület tárgyalta és elfogadta a  Göd Városi Kommunikációs Nonprofit 
Kft. 2011. évi beszámolóját, és döntött arról is, hogy biztosítja a  szüksé-
ges forrást a városszerte kihelyezendő utcanévtáblák megvásárlásához és 
felszereléséhez. A teljes állományt 3,6 millió forintból lehetne egységes, új 
táblákkal kiváltani, a kihelyezés költsége pedig további 2 millió forintot tesz 
ki. A testület megszavazta az 5,6 millió forintos összeget az egységes utca-
névtáblák megrendelésére és kihelyezésére.
– Pályázati önrész biztosítása
Július hónapban határozatban hagyta jóvá a testület a közforgalmú, közút-
pótló folyami révek, kompok és az  azokhoz szükséges parti létesítmé-
nyek támogatására kiírt pályázaton való részvételt. A  pályázatot a  Beru-
házási Osztály benyújtotta. A felújítások közül az Alsógöd–Szigetmonostor 
révátkelőhöz tervezett járdafelújítások költségének 30 százalékos önrészét, 
1  466  424 forintot, a  Felsőgöd–Surány révátkelőnél az  átkelőt kiszolgáló 
Jósika út egy szakaszának felújítási költségéhez 30 százalék önrészt, azaz 
1 780 755 forintot biztosít döntésével a testület a FIDUCIA-kötvény szabad 
kerete terhére. A pályázati önrész biztosításába a vállalkozó Rudas és Tsa Bt. 
is beszáll, mintegy 1 160 000 forint értékben.
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Szeptemberben Gödön elhunytak
Szombati Béláné (sz.: Lukácsi Katalin) 68 éves
Gergely Zoltánné (sz.: Szerletics Magdolna) 63 éves

Gödön házasságot kötöttek

Augusztus hónapban:
Juhos Lajos és Bogdányi Enikő Hajnalka

Szeptember hónapban:
Csépány Ákos és Wagner Nóra
Korondán Erik és Araujo do Nascimento Priscila
Nagy Norbert Viktor és Takács Melanie
Réthy Arnold és Czombos Csilla

Meghívó
Nagy szeretettel hívunk és várunk 

mindenkit, felekezettől függetlenül 
2012. október 25–28. (csütörtök-vasárnap) 

közötti evangelizációs alkalmainkra.

Igét hirdet: Cseri Kálmán nyugalmazott 
Budapest-Pasaréti lelkipásztor

FELSŐGÖDI REFORMÁTUS TEMPLOM
Október 25–27. (csütörtök-szombat): 18.00

Október 28. (vasárnap): 9.30

SZŐDLIGETI REFORMÁTUS TEMPLOM
Október 28. (vasárnap): 8.00

ALSÓGÖDI REFORMÁTUS TEMPLOM
Október 28. (vasárnap): 11.30

Minden délutáni alkalmon lesz 
GYERMEKMEGŐRZÉS,

vasárnap pedig párhuzamosan 
GYERMEK ISTENTISZTELET.

HA MÓDJA VAN RÁ, VEGYEN RÉSZT 
MINDEN ALKALMON!

Hívja rokonait, szomszédjait, barátait.
AZ IDŐ DRÁGA KINCS, NAGYON 

LÉNYEGES, HOGY MIRE FORDÍTJUK. 
Szeretettel várjuk!

A Felsőgöd–Alsógöd–Sződligeti 
Református Gyülekezet alkalmai:
Vasárnapi Istentisztelet:
– Sződligeti Református Templom (Szent István u. 32.) 8.00
– Felsőgödi Református Templom (Lenkey u. 7–9.) 9.30
– Alsógödi Református Templom (Templom u. 1.) 11.00

Az Istentiszteletekkel párhuzamosan Gyermek-Istentiszteletet tartunk, 
a legkisebbek számára pedig gyermekfelügyeletet szervezünk.
Minden hónap utolsó vasárnapján és az ünnepeken Úrvacsoraosztás, ek-
kor az alsógödi kezdés: 11.30.

Bibliaórák: 
– Sződligeti Gyülekezeti Terem – szerda, 18.00
– Felsőgödi Gyülekezeti Terem – csütörtök, 18.00
– Alsógödi Gyülekezeti Terem – péntek, 18.00
– Bócsán a TOPhÁZ Otthonban minden hónap első csütörtökén 17.00

Női Bibliaóra:
– Alsógödi Gyülekezeti Terem - minden második hétfő, 17.30
Baba-mama kör:
– Felsőgödi Gyülekezeti Terem – szerda, 9.30
Imaközösség:
– Felsőgödi Gyülekezeti Terem – szombat, 18.00

Lelkigondozói beszélgetések, keresztelési és esketési felkészítő beszél-
getések: egyénileg egyeztetett időpontokban.
Családlátogatások, otthoni és kórházi beteglátogatások: egyénileg 
egyeztetett időpontokban.
Hittanórák: szeptember utolsó hetétől az  iskolákban (az időpontok és 
az  osztálytermek a  honlapon szerepelnek), illetve október első hetétől 
a  Lenkey utcai Kincsem Óvodában péntekenként 16.15-től a  „Csicsergő” 
csoport termében.
Gyermekkonfirmációi felkészítő: Felsőgödi Gyülekezeti Terem – péntek, 
16.15
Felnőttkonfirmációi felkészítő: Felsőgödi Gyülekezeti Terem – kedd, 18.00
Picifi (óvodásoknak és alsótagozatosoknak): Alsógödi Gyülekezeti Terem, 
minden hónap első szombatján, 15.00
Kisifi (felső tagozatosoknak): Alsógödi Gyülekezeti Terem, minden hónap 2. 
és 4. szombatján, 15.00
Ifjúsági óra: Felsőgödi Gyülekezeti Terem, szombat, 15.00
Örömhír Klub (óvodásoknak és alsó tagozatosoknak): Felsőgödi Gyüleke-
zeti Terem, minden hónap harmadik vasárnapján, 15.00
Családos házi Bibliakör: változó helyszínen, a hónap utolsó vasárnapján, 
16.00
Kóruspróbák: – társegyházközségi: Felsőgödi Gyülekezeti Terem – kedd, 
17.00 (a kórusvezető telefonja: 30/981-8694) 
– Alsógödi – vasárnap, 18.00 (a kórusvezető telefonja: 70/260-7996)
Napközis gyermek-, ifjúsági és családos táborok: nyáron, előre meghirde-
tett időpontokban (az idei fényképek a honlapon megtekinthetőek)
Evangelizáció (új életre hívó és hitmegújító alkalmak): tavasszal és ősszel 
előre meghirdetett időpontokban.
Ünnepek előtt külön felnőtt- és gyermekalkalmak előre meghirdetett idő-
pontokban.
Gyülekezeti könyvtár: Felsőgödi Gyülekezeti Terem – péntek, 18.00–19.00 
(vagy az  Istentiszteletek után, illetve egyedileg egyeztetett időpontban: 
20/461-4751)

Naprakész hírekért, illetve az esetleges változások megtekintéséért lá-
togasson el a honlapunkra, a www.alsogod.hu-ra.
E-mail címünk: siposvg@gmail.com, telefon: 27/333-535; 30/639-2975.
Az Igehirdetések a honlapunkon is meghallgathatóak.

Szeretettel és áldáskívánással: Sipos-Vizaknai Gergely lelkipásztor
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Szeretetben és hűségben hatvan éven át

Gyimesi György és Kazányi Emmi 1952. szeptember 11-én mond-
ták ki egymásnak a holtomiglan-holtodiglant. A gödi születésű 
fiatalember hatéves hadifogságból érkezett haza 1951 nagy-

péntekének éjjelén. Az  Iparoskör locsolóbálján öccse ismertette 
össze Emmivel, aki szüleivel 1940-ben költözött Gödre. Az  akkori 
rendelkezések szerint a hadifogolymúlt okán egyrészt naponta be 
kellett jelentkezni a  rendőrségen, másrészt két héten belül mun-
kába kellett állni. Ebben is a  testvér segített: a  Bányagépgyárba 
ajánlotta be Györgyöt, aki műszaki előrajzolóként helyezkedett el, 
s csoportvezetőként dolgozott ott egészen nyugdíjazásáig. Kis ke-
rülőkkel Emmi is e területen tevékenykedett, az ő ötvenéves jubileu-
mát a Bányászati Ellátónál, ahol az áruforgalom területén dolgozott, 
2011-ben ünnepelték. 
A házaspárnak egy lánya született 1956 márciusában, ő most a szü-
lők segítsége, például édesapja kedves kertjének gondozója. 
Emmi és György nagy hangsúlyt fektettek a baráti kapcsolatok ápo-
lására – ez a  gyémántlakodalom alkalmából felajánlott hálaadó és 
fogadalom-megújító szentmisén gyönyörűen meg is mutatkozott: 
az egykori osztálytársak, ma a Napos Oldal Nyugdíjas Klub tagjai dí-
szítették a templomot, és álltak sorfalat a ki- és bevonuláskor, csak-
úgy, mint 60 éve, a Szent István-bazilikában. 
– Jól tudtunk együtt lenni régen, házibulikon, bálokon, kirándulá-
sokon, a Duna-parton, üdüléseken egy zsíros kenyér vagy kalács és 
kakaó mellett. Sajnos a  „fiúk” elmentek, Gyuri az  egyetlen, így jó-
szerével özvegyasszony barátaink vannak, de tartjuk a kapcsolatot, 
nagyon kellemesek a közös emlékeink – mondja Emmi. A házassá-
gukról pedig így nyilatkozott: 
– Ezt megérni rendkívül nagy ajándék. Én különösen hálás vagyok 
azért, hogy mindig számíthattam Gyurira. Az  esti iskola évei alatt, 
a  munkával kapcsolatos utak során biztos lehettem abban, hogy 
ő és a lányunk együtt vannak, otthon minden rendben, s ez bizton-
ságot adott. Ma én vagyok Gyuri lába – ő nehezen mozdul ki, tehát 
én intézem az ügyeinket. 
Ők már tudták, miről beszélnek, amikor újra kimondták: Isten en-
gem úgy segéljen, Nagyasszonyunk a  boldogságos Szűz Mária, és 
Istennek minden szentjei, hogy téged szeretlek, szeretetből vet-
telek feleségül/mentem hozzád feleségül, Isten rendelése szerint, 
az Anyaszentegyház törvénye szerint, és téged el nem hagylak, hol-
tomiglan-holtodiglan, semmiféle bajban. Isten engem úgy segéljen!

V. Pálfai Kinga

Barátok sorfala között kísérte Marton Zsolt esperes a jubiláló párt

Nyílt napok a TOPhÁZ-ban
2012.  október 24.
A TOPhÁZ Speciális Otthon a kiskorú lakók új 
fejlesztési programja és az otthon működése 
iránt érdeklődő társintézmények képviselői-
nek nyílt napot szervez.

Jelentkezési határidő: 2012.  október 15.
Az esemény időpontja:  2012.  október 24.  

9 és 12 óra között.
Helyszín: Göd, Munkácsy u. 2. 

A látogatók részt vehetnek a foglalkozáso-
kon, betekintést nyerhetnek a mindennapos 
tevékenységekbe. A kötetlen beszélgetések 
során lehetőség nyílik a kollégákkal való kap-
csolatfelvételre.

Kérjük, részvételi szándékát jelezze a kö-
vetkező elérhetőségek egyikén:
Koch Györgyné: (06 20) 469-8606
e-mail: rehabvezeto.tophaz@dunaweb.hu
fax:  (06 27) 532-271

2012.  október 25.
Az alapítás 35. évfordulója alkalmából meg-
nyitjuk intézetünket minden kedves érdek-
lődő előtt. Szeretnénk bemutatni lakóinkat, 
intézetünket és mindennapjainkat, megis-
mertetve önökkel életünket, hogy közelebb 
kerülhessünk egymáshoz.
Kérjük, hogy látogatási szándékukat előre 
jelezzék a (06 20) 251-6655 telefonszámon, 
hogy kísérőt tudjunk biztosítani.

2012.  október 26.
Jótékonysági est a váci Madách Imre 
Művelődési Központban.

18:00 – Jótékonysági gálaműsor a TOPhÁZ 
javára
Közreműködnek: Hegedűs Endre Liszt-díjas 
zongoraművész, Topház Speciális Otthon, 
Fogyatékosok Napközi Otthona Vác, Bartók 
Béla Zene iskola AMI növendékei, Fónay HU-
MÁNIA Társulat, „korengaby”, Parlando Szín-
ház Kulturális Egyesület, Dónus Katalin tanít-
ványai.
A belépőjegy 800 Ft, amely érvényes az esti 
koncertre is.

20:00 – Piroska és a Farkasok koncert
A belépőjegy 300 Ft
Helyszín: Madách Kávézó
2600 Vác, Dr. Csányi I. krt. 63.
Telefon: (06 27) 316 411

A rendezvény teljes bevételével a TOPhÁZ 
Speciális Otthon lakóit támogatják.



8

közélet

Önkormányzati TV 
2011 őszén indítottuk el az Önkormányzati TV 
új szolgáltatását a városi honlapon. 
Az Önkormányzati TV (ÖTV) a Globomax Zrt. 
által fejlesztett olyan médiaszerver-szolgál-
tatás és egyben weboldal, amelyen keresz-
tül bárki számára megtekinthetők az  önkor-
mányzat nyilvános testületi üléseinek archív 
video- vagy hangfelvételei, valamint írott 
jegyzőkönyvei. 
A szolgáltatás bevezetetésének célja az volt, 
hogy a  gödi választópolgárok minél széle-
sebb köre számára váljon lehetővé a helyi ön-
kormányzati döntések mögött meghúzódó 
előkészítési, tárgyalási és döntési folyamatok 
megismerése.
A http://www.onkormanyzati.tv weboldal 
a  kép- és hanganyagok, valamint a  jegy-
zőkönyvek megtekintésének lehetőségén 
túlmenően számos ingyenes extra szolgál-
tatást biztosít a  regisztrált felhasználóknak. 
E-mailes értesítéseket küld a testületi ülések 
időpontjáról és az  új tartalmak feltöltéséről, 
illetve egyes információs tartalmak megosz-
tását is lehetővé teszi a közösségi oldalakon 
(például a Facebookon).
Az Önkormányzati TV nem csupán számító-
gépen és androidos mobiltelefonon (bön-
gészőn keresztül) nézhető, hanem Samsung 
SMART Tv-n, azaz „okostelevízión” is elérhe-
tőek az  önkormányzati testületi ülések és 
más önkormányzati anyagok. 
Reméljük, hogy minél többen igénybe veszik 
szolgáltatásunkat.

Vezetőváltás a Dunakeszi 
Rendőrkapitányságon

Amint arról az  országos sajtó 
is beszámolt, Hatala József 
országos rendőrfőkapitány 

szeptember 15-ei hatállyal tíz 
város rendőrkapitányának ve-
zetői megbízását vonta vissza 
azután, hogy Pintér Sándor bel-
ügyminiszter utasítására felül-
vizsgálta a  városi kapitányságok 
tevékenységének eredményessé-
gét. A  felmentett vezetők között 
volt Péter Zoltán őrnagy, a koráb-
bi dunakeszi rendőrkapitány is, 
akinek feladatait dr. Mihály István 
dandártábornok, Pest megye 
rendőrfőkapitánya megbízásá-
ból szeptember 16-án Tóth Csaba 
rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos vette át. Dunakeszi új megbí-
zott rendőrkapitánya szeptember 25-én mutatkozott be a sajtó kép-
viselőinek, és ugyanezen a  napon részt vett Göd város munkaterv 
szerinti képviselő-testületi ülésén is, ahol elmondta: már az eltelt rövid 
idő alatt megkezdte a kapitányság szervezeti és működési átalakítását. 
Véleménye szerint feszesebb igazgatású, katonásabb rendet követő, 
hatékony, ugyanakkor polgárbarát szemléletű rendőrkapitányságra 
van szükség. Munkatársaitól gyors, határozott, udvarias és diff eren-
ciált intézkedést vár el, amelynek eredményeképpen érzékelhetően 
nő a lakosság biztonságérzete. Céljainak megvalósítása azonban csak 
az  önkormányzattal, a  polgárőrséggel, a  közterület-felügyelettel és 
a civilszervezetekkel közösen lehetséges – tette hozzá az elmondot-
takhoz. 
A közeljövőben várható legfontosabb változások között a  rendőr-
kapitány megemlítette, hogy Dunakeszin, Fóton és Gödön is egy-
egy járőrpáros teljesít majd szolgálatot a  nap huszonnégy órájában. 
A  járőrautókban mobiltelefont helyeznek el, amelyen a  lakosok köz-
vetlenül a településen szolgálatban lévő rendőröket érhetik el, akik így 
a lakossági hívásokra azonnal tudnak reagálni. 

A Gödön október 1-jétől a nap 24 órájában hívható járőr mobil-
telefonszám: (06 20) 943-7676. Ezen a számon várják a segítség-
kérés mellett azokat a bejelentéseket, információkat is, amelyek 
segíthetik a rendfenntartók munkáját.

További változást jelent, hogy 2013. január 1-jétől két körzeti megbí-
zottja lesz Gödnek. A körzeti megbízott szolgálatára leginkább rászo-
ruló körzeteket a rendőrkapitányság az Önkormányzat véleményét is 
fi gyelembe véve választja majd ki.

Tóth Csaba rendőr alezredes, aki pályája elején testnevelőtanárként 
dolgozott, tizenkilenc évvel ezelőtt döntött a  rendőrhivatás mellett. 
1995 és 2002 között a  kistarcsai rendőrőrs parancsnoka volt, majd 
2010-ig a  Gödöllői Rendőrkapitányságon teljesített szolgálatot, elő-
ször a közrendvédelmi osztály vezetőjeként, később a rendőrkapitány 
függetlenített helyetteseként. Bemutatkozásában hangsúlyozta: nagy 
vezetői tapasztalat birtokában vállalta el a rá bízott feladatot, amelyet 
a meglévő rendőri állomány megtartásával kíván teljesíteni. 

Tóth Csaba, az új megbízott dunakeszi 
rendőrkapitány szervezeti és 
működési változásokat vezet be 
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Előtérben a közbiztonság
A városi honlapon szeptember közepétől új menüpont érhető el, 
amelyen keresztül bárki bejelentheti, ha lopás áldozatává válik, 
vagy ha tudomása van helyi lopással kapcsolatos információkról.
 

Az internetes felületen keresztül jelentkezhetnek azok, akik szem-
tanúi egy-egy vagyon elleni bűncselekménynek, személyleírást 
tudnak adni a  tettes(ek)ről, ismerik a  lopás körülményeit vagy 

az eltulajdonított tárgyak hollétét, ahogyan azok is, akiknek megvásár-
lásra kínál fel valaki vélhetően lopott tárgyakat. A közösségi felület lét-
rehozásával az Önkormányzat célja, hogy arra ösztönözzön: tekintsük 
közös ügyünknek a közbiztonságot, segítsük egymást a tudomásunk-
ra jutott információkkal, tegyünk közösen vagyontárgyaink védelmé-
ért, a bűncselekmények könnyebb felderítéséért és megelőzéséért. 

A városi honlapon – regisztráció után – bárkinek lehetősége van 
arra, hogy a közösség tudomására hozzon a közbiztonsággal kap-
csolatos, fontos információkat, illetve olvashassa mások bejegy-
zéseit. A menüpont a következő útvonalon érhető el: 
www.god.hu › Szolgáltatások › Helyi lopások bejelentése

A szeptember 25-ei képviselő-testületi ülésen Markó József polgár-
mester elmondta: a  közbiztonsági online felület létrehozását azért 
tartja szükségesnek, mert az Önkormányzathoz érkező lakossági be-
jelentések gyakorisága alapján úgy látja: a városban megszaporodtak 
a vagyon elleni bűncselekmények. A korábbiaknál gyakrabban érkezik 
hír betöréses lopásról, a megszokottnál többen jelzik, hogy ellopták 
az  üzlet előtt vagy a  vasútállomáson lezárva hagyott kerékpárjukat, 
besurranók vittek el a kertből gépeket, szerszámokat, használati tár-
gyakat. A polgármester a testületi ülésen bemutatkozó, új dunakeszi 
rendőrkapitányt, Tóth Csabát arra kérte, segítsen abban, hogy az on-
line felület jogszerűen működhessen, és valóban hasznos információs 
eszközzé válhasson a közbiztonság védelmében. 
Válaszában a  rendőrkapitány hangsúlyozta: a  vagyon elleni bűncse-
lekmények megelőzésében nagy szerep hárul az  önkormányzatra, 
a  polgárőrségre, a  közterület-felügyeletre, a  mezőőrre és a  civilszer-
vezetekre, a  civilmozgalmakra is. Az  átszervezéseknek köszönhető-
en a  jövőben érezhetően nőni fog a  rendőri jelenlét a  városban, de 
a  hangsúlyt a  megelőzésre kell helyezni. A  lakosok sokat tehetnek 
személyes tárgyaik védelméért, ha az  ingatlanokat megfelelően vé-
dik a betörések ellen, és ha a gyanús személyekről, a hosszabb ideig 
az utcában várakozó, idegen rendszámú autókról, egyáltalán minden 
szokatlan eseményről értesítik a rendőrség munkatársát – mondta el 
Tóth Csaba Dunakeszi megbízott rendőrkapitánya.
Nagy Attila rendőrszázados, a gödi rendőrőrs parancsnoka megkere-
sésünkre úgy nyilatkozott: a közbiztonság az utóbbi időszakban a ren-
dőrségi mutatók alapján kis mértékben valóban romlott, a bűncselek-
mények száma emelkedett. Az elkövetők többsége a rendőrszázados 
tájékoztatása szerint nem helyi lakos. A budapesti agglomerációhoz 
tartozó, fejlődő települések, mint amilyen Göd is, vonzó célpontok 
az átutazó bűnözők számára.  Az október elsejével bevezetett 24 órás, 
telefonos, gépkocsis  járőrszolgálat mellé az őrsparancsnok gyalogos 
járőrszolgálatot is szervez. A bevezetett változások várhatóan jelen-
tősen hozzájárulnak majd a közbiztonság javulásához, de a  lakosság 
együttműködése elengedhetetlen – hangsúlyozta Nagy Attila gödi 
rendőrparancsnok. 

Koditek Bernadett

Kábelégetőket fogott 
el a rendőrség
Nagy Attila gödi őrsparancsnok tájékoztatása 
szerint 2012. augusztus 26-án Göd külterüle-
tén kábelégetőket értek tetten a  Gödi Ren-
dőrőrs járőrei. A leégetett és a helyszínen le-
foglalt kábel mennyisége megközelíti az egy 
tonnát, értéke az 1 millió forintot. Az elköve-
tőkkel, illetve az ügy további részleteivel kap-
csolatban a rendőrség a nyomozás érdekeire 
való tekintettel egyelőre nem kívánt nyilat-
kozni. 

Pihenőliget az Albakertben
Lakossági összefogással és a  közcélú foglal-
koztatottak, valamint a  körzet képviselője, 
Csányi József segítségével elkészült a  pihe-
nőliget az Albakertben.
A talajrendezés, a padok és a piknikasztal te-
lepítése alkalmassá teszi a  ligetet a  családi, 
baráti, közösségi rendezvényekre, de az itt el-
haladó kerékpárúton közlekedők is szívesen 
állnak meg pihenni a hatalmas diófák alatt.
A környéken lakók facsemetéket és virágokat 
ültettek az  elmúlt hetekben-hónapokban, 
s  ezzel tették még kellemesebbé a  tavaszra 
majd ismét zöldbe boruló területet, amelyet 
egyébként korábban is igyekeztek rendben 
tartani.
A lakóközösség és a körzet külön köszönetét 
fejezi ki Jungwirth Istvánnak a sok segítségért.

A megszépült Albakertet máris birtokba vették 
a kirándulók és a pihenni vágyók
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Összefogással a rendezett városképért
Útátadás két felsőgödi utcában
Szeptemberben martaszfalt-burkolatot kapott Felsőgödön a  Tele-
ki Pál és a  Huba utca. Mindkét esetben lakossági kezdeményezés 
alapján és az utcabeliek anyagi hozzájárulásával valósulhatott meg 
a beruházás. 

Markó József polgármester a Teleki Pál utca lakóinak szeptember 22-én, 
az útátadás alkalmából rendezett Szomszédünnepén példaértékűnek 
nevezte az utcabeliek összefogását, amelynek köszönhetően elkészül-
hetett a felújított burkolat. 
– A  jelenlegi gazdasági helyzetben olyan sokféle feladatra kellenek 
az adóforintok, hogy a befolyó összegekből nem lehet az egész város 
úthálózatát egy csapásra rendbe tenni – mondta a  polgármester. – 
A források jobb felhasználása érdekében ezért az Önkormányzat igyek-
szik oda összpontosítani az útépítésre rendelkezésre álló keretet, ahol 
lakossági összefogást tapasztal, hiszen így több utcára jut pénz. A most 
elkészült, kiváló minőségű felújított út javítja az itt élők közérzetét, és 
emeli az ingatlanok piaci értékét is. Van azonban még egy – talán en-
nél is fontosabb – hozadéka is: a szervezés folyamán, majd a kivitelezés 
során valódi közösséggé kovácsolódtak össze az utca lakói, akik ezután 
az élet számos más területén is számíthatnak majd egymásra, és közö-
sen vigyáznak a környezetükre. Ez – hangsúlyozta Markó József – talán 
még az útfelújításnál is nagyobb és fontosabb érték. 

Duma Róbert, a  munkálatok kezdeményezője és az  utcaközösség kép-
viselője arról mesélt, hogy mindig irigykedve nézte a szép és rendezett 
ausztriai közterületeket, s közben arra gondolt, hogy a ház előtt lenyírni 
a füvet, vagy muskátlit tenni az ablakba nem pénz, hanem csak hozzáál-
lás kérdése. Ha nem csupán egy-egy háztulajdonos, hanem mindenki így 
tesz – vagyis ha közösségként cselekszenek az emberek –, akkor valóban 
megtörténik a csoda, és létrejöhet egy olyan kellemes környezet, ahol 
valóban jó érzés utcára lépni, vagy hazaérkezni. Talán hamarosan a Teleki 
utca is egy ilyen, hívogató és barátságos hely lesz Gödön – mondta. 

A megszépült utcán egy-két pohár italra, egy kis süteményre és beszél-
getésre összegyűlt lakók külön köszönetüket fejezték ki Szabó Csaba 
képviselőnek és Popele Juliannának, a Beruházási Osztály vezetőjének, 
akik mindvégig segítették a közös projekt sikerét.

Koditek Bernadett

A Teleki utca lakói baráti összejövetellel ünnepelték az új útburkolat 
elkészülését. (Balról jobbra: dr. Szinay József, Markó József, Duma-Molnár 
Noémi és Duma Róbert)

A legkisebbek is szívesen próbálkoztak az íjászattal

Családi napot tartott 
a Jobbik
Az idén harmadik alkalommal rendezte meg csa-
ládi napját a  Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Gödi Szervezete a  Feneketlen-tónál. Az  egész 
napos programban szerepelt arcfestés, íjászat, 
ostorpattogtatás, ugrálóvár és játékos vetélkedő 
a  gyerekeknek, főzőverseny, rovásírás-tanulás, 
zenés előadás és esti könnyűzenei koncert a  fel-
nőtteknek. A Jobbik áprilisban meghirdetett kony-
hakert-programját lezáró eredményhirdetésére 
és díjátadásra is ezen a  rendezvényen került sor. 
A  konyhakerti növények otthoni termesztésének 
hagyományát újraéleszteni kívánó mozgalomban 
részt vevők közül idén nyáron Zomborka Ernő ter-
mései bizonyultak a legszebbnek, így ő vehette át 
a győztesnek járó vándorserleget. Második helye-
zett lett Katona Zsuzsa, a harmadik helyezésen pe-
dig Katona Kiss Imre és Kajári Vera osztozott. Sipos 
Richárd, a Jobbik elnöke elmondta: a rendezvény-
nek tavaly is, idén is körülbelül kétszáz látogatója 
volt, és a hagyományt a következő években is foly-
tatni szeretnék, ugyanilyen családias hangulatban, 
és a mozgalmi jellegre helyezve a hangsúlyt.

Koditek Bernadett

Felhívás
A Felsőgödi Munkásdalkör hívja és várja éne-
kelni szerető új kórustagjait. Kóruspróbák 
az Ady Klubban, heti egy alkalommal. A férfi-
kórus főként amatőr énekesekből áll, így 
a legfontosabb felvételi követelmény az elhi-
vatottság a komoly kóruszene mellett. A kó-
rusban való részvétel díjtalan. 
További érdeklődés: 
Gál Jánosnál (06-27) 332-840.
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Idén az  események két helyszínen 
zajlottak: a futóversenyeket és a Vá-
rosi Utánpótlás Kupa futballmecs-

cseit a GSE pályán és a kiserdei liget-
ben tartották; míg a főzőversenynek, 
a  színpadi programoknak, gyermek-
játékoknak, valamint a lovas felvonu-
lás végállomásának a  Feneketlen-tó 
alatti rét adott otthont. 
A rendezvény népszerűségét jelzi, 
hogy csupán fellépőként százöt-
venen fordultak meg a  színpadon. 
Idén a gödiek mellett többek között 
Sződről, Rátótról, Őrbottyánból, 
Vácról, Kosdról érkeztek lovasok, 
több mint ötvenen, s  tizenöt felett 

volt a hintók és lovas kocsik száma. 
A  főzőversenyen tizennyolc csapat 
indult, ami csapatonként 4-10 főt is 
jelent. Szerkesztőségünk 80 főre ké-
szült Körkép-káposztája igen rövid 
idő alatt elfogyott, amit debütáló 
csapatként nagy megelégedéssel 
nyugtáztunk. Göd Bográcsmestere 
2012-ben Erdőkürt csapata lett a tú-
rós, káposztás és lecsós sztrapacs-
kával, második helyen a gödi Kukta-
barátok végeztek palócgulyásukkal, 
harmadik a szintén helyi Fenyves u. 
Team lett, toroskáposztával. A  ver-
senyben fóti fakanál-forgatók is 
részt vettek. 

A színpadon is színes programot 
adtak a  helyi és környékbeli ha-
gyományőrző és tánccsoportok – 
a Grease Tánccsoport Pelczéder Zsuzsi 
vezetésével; a  Fellegűző, Szökkelő 
néptánccsoport Greguss Gergő nö-
vendékeiként; az  erdőkürti lakodal-
masok; a Búzaszem Iskola népzenész 
tanítványai; a  GDSE táncszakosztá-
lya; a  Röcögő néptánccsoport; a  fóti 
Kreadance és a kangoo bemutató. 
A gyerekek örömére gólyalábasok 
adtak műsort, volt kutyás bemutató, 
lepényevő,- s a nap folyamán három-
szor kismalacfogó-verseny, a tombola 
fődíja egy kiscsikó lett, Plaszon György 
felajánlásából.
A rendezvény leglátványosabb mo-
mentuma volt a  lovasok, hintók, fo-
gatok megérkezése, színes, lenyűgö-
ző kavalkád, amely a  szilaj vágtából 
pillanatok alatt tudott sétakocsikázó 
tempóra szelidülni, mutatva a  sport-
ág dinamikáját és szépségét.
– Hálásak vagyunk a  Művelődési 
Ház és a  Városháza támogatásáért, 
a  gödi vállalkozók nagylelkűségéért. 
Kicsit hirtelen jött feladat volt meg-
oldani a  rendezvény kétlakúságát, 
de végül is, a  visszajelzések alapján 
jól sikerült, és érezhetően többen 
voltunk, mint az elmúlt években. Ha-
bár rendezvényünk egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend, szeretnénk 
továbbra is politikamentesen, családi 
és baráti összefogásból megszervez-
ni, megőrizve hagyományőrző célját 
– nyilatkozta a  szervezők nevében 
Karneválné Gusztos Ildikó. 

V. Pálfai Kinga

A szüreti fesztivál lovasai és hintói az egész városon végigvonulva érkeztek a Feneketlen-tó 
melleti füves rétre

A lovasfesztiválon fogatszépségversenyt is rendeztek Aki megfogta a kismalacot, az haza is vihette

Szüreti Lovasfesztivál
Hatodik alkalommal került megrendezésre szeptember 22-én Gödön a Szü-
reti Lovasfesztivál, bográcsos főzőverseny és családi sportnap.
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A közoktatás térítésmentes és 
– egy bizonyos életkorig – kö-
telező, legalábbis ez van a  köz-

tudatban. Valójában, túl azokon 
a  közoktatásban érintett családok 
által fi zetendő tételeken, amelyeket 
a  Gödi Körkép előző számában bon-
colgattunk, lényegében a közoktatás 
teljes költségét mi, magyar adófi ze-
tők teremtjük elő.

Hányan érintettek közvetlenül?
Gödön a  2012. szeptemberi adatok 
szerint a közoktatás 682 óvodás gyer-
meket érint, akiket a szüleik a Kastély 
Központi Óvodába vagy a  Kincsem 
Óvodába irattak be. Rajtuk kívül ön-
kormányzati támogatással körülbe-
lül 30 gödi gyermek jár valamelyik 
helyi magánóvodába. Általános is-
kolai tanulmányokat városunkban 
1651 diák folytat önkormányzati in-
tézményben, s ehhez még hozzájön 
a Búzaszem Iskola 138 tanulója, akik 
közül a gödiek után közoktatási szer-
ződés keretében fi zet támogatást 
a város. A fent említett intézmények-
ben összesen közel 300 dolgozó látja 
el az  ifj úság nevelését, oktatását, il-

letve biztosítja az  óvodák és iskolák 
zavartalan működését. Elmondhat-
juk tehát, hogy a két önkormányzati 
óvodában, a két iskolában, az egyhá-
zi fenntartású Búzaszemben, vala-
mint a  Pedagógiai Szakszolgálatban 
hozzávetőlegesen közel 2800 gyer-
mek és felnőtt érintett valamilyen 
módon a közoktatásban.

Mibe kerül?
A már lezárt 2011-es városi költségve-
tésben az összes kiadás 3 420 030 000 
forint volt. Ebből közoktatásra (az is-
kolákra, az óvodákra és a pedagógiai 
szakszolgálatra) összesen 
920 102 000 forintot fi zetett ki az ön-
kormányzat.

Az állam a  2011-es költségvetési 
évben az  általános iskolai és mű-
vészetoktatási feladatellátáshoz 
297 959 000, az óvodai ellátásra pedig 
123 610 000 forintot fi zetett.
Egy főre lebontva, az  akkori létszá-
mok alapján egy általános iskolai nö-
vendék éves képzésére 199 972, míg 
egy óvodás ellátására 86 998 forintot 
térített az állam. A valós költség 
azonban ennél jóval maga-
sabb. Gödön egy iskolás 
átlagosan 403 885, egy 
óvodás pedig 181 246 fo-
rintba „került” a  2011-es 
év folyamán.
Az országos gyakorlattal 
megegyezően Gödön is 
a  fenntartó önkormány-
zat a  saját költségveté-
séből egészíti ki az in-
tézmények működési 
költségeit. Városunk-
ban ez az  összeg (és 
százalékos arány) a ta-
valyi évben az  általá-
nos iskolákat tekintve 
303 831 000 forint, il-
letve 50,4 százalék volt. 
Az  óvodák költségvetését 
132 662 000 forinttal egészí-
tette ki a  város, ami az  óvodák 

működési költségének 52 százalékát 
jelentette.
Ám ezen összegekben az  étkeztetés 
és a tornacsarnokok fenntartása még 
nem szerepel! E  tevékenységeket, 
illetve szolgáltatásokat Gödön a  Te-
lepülésellátó Szervezet fogja össze, 
e  két terület kiadási és bevételi ösz-
szegei tehát az  ő költségvetésében 
szerepelnek.

A Pedagógiai Szakszolgálat működési 
költségeihez mintegy 30 millió forint-
tal járul hozzá a város.
Saját intézményei mellett az  önkor-
mányzat közoktatási szerződés kere-
tében a  Búzaszem Iskolában tanuló 
(idén) mintegy 80 gödi gyerek után 
24 000 Ft/diák összeget fi zet évente 
az egyházi fenntartású iskolának, míg 
a  magánóvodákba járó, az  önkor-
mányzati intézményekből férőhelyhi-
ány miatt kiszoruló közel 30 gyermek 
után pedig havonta 15 000 Ft/gyer-
mek hozzájárulást térít.

Tanévnyitás számokban
ii. rész

Mibe kerül a városnak a közoktatás? Hogyan áll össze a város éves költség-
vetésének közel egyharmadát kiadó tétel: mire és miből fi zetünk?
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Ki fizeti?
Az állam részéről érkező forrástámogatás valamennyi magyar adó-
zó, az önkormányzat által fizetett összeg pedig részben a gödi – Göd 
városában lakó – adózók befizetéseiből tevődik össze.
Azért részben, mert például 2011-ben a gödi magánszemélyek által 
befizetett építményadó 130, a gépjárműadó 109, a telekadó pedig 
15 millió forint volt, összesen 254 millió forint. Ez a  közoktatásra 
fordított önkormányzati összeg 58 százaléka. A hiányzó részt pél-
dául az iparűzési adóból lehetett megfinanszírozni. Ebből az adó-
nemből az elmúlt évben a több mint 1900 adóalany befizetéseinek 
eredményeként 765 millió forint bevétele származott a városnak. 
(Csak érdekességként: Gödön az öt legmagasabb iparűzési adóösz-
szeget fizető adóalany teljesíti az összes iparűzési adóbevétel közel 
60 százalékát, azaz mintegy 460 millió forintot…)

Elég-e a hely?
Bizony, jogos a kérdés. Egyrészt azért, mert szerencsére viszonylag sok 
a gyermek Gödön, másrészt pedig azért, mert a 2013/2014-es tanévtől 
a 25 fős óvodai csoportlétszámok és a 27 fős osztálylétszámok semmi-
lyen indokkal sem lesznek átléphetőek, a hároméves kor feletti gyerekek 
pedig csak jegyzői engedéllyel maradhatnak távol az óvodai ellátástól. 
Ez annak fényében vet fel újabb kérdéseket, hogy a Kincsem Óvodába 
115, a Kastély Központi Óvodába 97 új óvodást írattak be; míg a Németh 
László Általános Iskolában 120, a Huzella Iskolában 122, a Búzaszem Is-
kolában további 20, azaz összesen 262 elsős kezdte meg az idei iskolai 
tanévet. Mindeközben idén Gödön csupán 161 a nyolcadik évfolyamos 
tanulók száma. Azaz, ha a  létszám jövő szeptemberben is hasonlóan 
alakul, akkor komoly férőhelyproblémák léphetnek fel.

Logikus lépések és nyitott kérdések
A Kastély Központi Óvoda Fácán Óvodaegysége melletti telekre 
(ahol jelenleg teniszpályák vannak) benyújtotta pályázatát egy 100 
férőhelyes óvoda építésére a város. Ha ez a beruházás megvalósul, 
akkor a város óvodái – az előre várható gyermeklétszámok mellett – 
hosszú távra kielégítik a férőhelyigényeket. 
Ahogyan azt korábban már jeleztük, Gödön a  növekvő gyermek-
szám miatt az iskolai kapacitás is kezd szűkössé válni. 
Mint az köztudott, az állam visszavenni tervezi a közoktatási felada-
tokat. Így az  állam fogja fizetni a  közoktatáshoz közvetlenül kap-
csolódók bérét, míg a  technikai személyzet fizetését és az  iskolák 
működtetéséhez szükséges összes további kiadást (a kréta beszer-
zésétől a  gázszámlán keresztül a  felújítási költségekig) hagyná 
az önkormányzatokra. Most még pontosan nem lehet tudni, hogy 
januártól ez az  új rendszer hogyan, milyen körülmények és felté-
telek között fog működni. A városi költségvetést tervező pénzügyi 
szakemberek és az  intézmények vezetői sem tudják még jelenleg, 
hogy pontosan mely feladatokat veszi át s mely forrásokat veszi el 
azokhoz az  állam, illetve az  önkormányzati (közoktatási) feladatok 
tekintetében mihez milyen összegű forrást biztosít. Kérdés továb-
bá, hogy lesz-e pályázat intézményi férőhelybővítésre a maximali-
zált csoportlétszámok mellett. Vajon a városnak végeredményben 
ugyanennyit, kevesebbet vagy többet kell-e majd tennie a közokta-
tási kalapba? Az önkormányzatoknak szeptember végéig kellett nyi-
latkozniuk arról, hogy továbbra is tudják-e működtetni az óvodáikat 
és az iskoláikat. 
Jelen pillanatban sok még a nyitott kérdés, ezért terveink szerint bi-
zonyosan foglalkozunk a közeljövőben is e témával. 

V. Pálfai Kinga
(Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a város óvodaépítésre beadott pályázatát forráshiány 
miatt elutasították. Tudomásunk szerint a város az elutasítás miatt kifogással élt.)

Szent Mihály-napi vásár 
a Kincsem Óvodában 
A Kincsem Óvoda hatodik alkalommal szer-
vezte meg Mihály-napi vásárát az  utolsó 
szeptemberi, verőfényes péntek délutánon. 
Az egyre népszerűbb eseménynek közel fél-
ezer látogatója volt, a  forgatag jókedvűen 
hömpölygött az ország legnagyobb, egy te-
lephelyen működő óvodájának udvarán.

Idén a szervezők a népmese napjával is ösz-
szekötötték a rendezvényt, Kontha Nelli szín-
művész interaktív bábműsorát játszhatták 
együtt a gyerekek. A számos program közül 
nagy sikere volt a  pónisimogatásnak, a  lo-
vaglásnak és az  ugrálóvárnak. Az  óvónők 
a vásáron a saját maguk által készített hagyo-
mányos, természetes alapanyagú játékaikat 
árulták, a  bevétel pedig egyenlő arányban 
került szétosztásra a csoportok között, lehe-
tőséget adva az  óvodapedagógusoknak új 
fejlesztőeszközök beszerzésére – nyilatkozta 
lapunknak Szabó Zsófia óvodavezető.

V. Pálfai Kinga

A vidám vásári programokat nemcsak az óvodások, 
de a szülők is élvezték 

Köszönetnyilvánítás
Sipos Richárd önkormányzati képviselő (Job-
bik Magyarországért Mozgalom) magánva-
gyonából 100 000 forintot ajánlott fel a Kin-
csem Óvodának. 
Az intézmény az  összegből mosógépet vett 
és szereltetett be az  1. számú épületébe, 
valamint modern, háromszakaszos sárfo-
gó szőnyegeket szerzett be. A  beruházások 
az óvodások egészségügyi feltételeit javítják.
A Kincsem Óvoda a Gödi Körkép hasábjain is 
kifejezi köszönetét.
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KÖZÉLET

Aki csak álmodik a tanévkezdésről
AnnAmAri, A gödi CsipkerózsikA

Hónapok óta készülök a találkozóra. Mégis, vissza kell fordulnom a zsák ku-
pakért, amit a gyerekeim gyűjtögettek. Mióta is? Istenem, már három éve.

Állok zavartan a kapu előtt, nincs 
csengő. Felhívom Szabinát, ne-
vet a  telefonba: – Gyere be, ná-

lunk mindig nyitva a kapu. 
Három apró, négylábú családtag kísér 
az ajtóig, ott már vár, átölel, csak azért, 
hogy eljöttem, pedig kétszer-három-
szor, ha találkoztunk korábban.

Annamáriánál épp gyógymasszőr 
van. Édesanyja, Szabina vele szem-
ben, párhuzamosan haladva végzi ru-
tinos mozdulatokkal az  izmokat oldó 
gyakorlatokat. Átmasszírozzák, simo-
gatják, mozgatják a görcsösen merev 
lábacskákat, karokat, kézfejeket, egé-
szen a  vállig. Mindennap, itthon, im-
már két esztendeje. Annácska, ahogy 
édesanyja hívja, éber kómában van 
a szörnyű balesete, 2009. szeptember 
elseje óta. Az  éber kóma azt jelenti, 
hogy szemének mozgásával, vagy 
egy-egy hangosabb sóhajjal jelzi, érti, 
amit mondanak neki. Ez a kapcsolata 
az őt körülvevő világgal.
Nézem, figyelem az  édesanyát, aki 
megható gondossággal járatja ujjait 
a  sok szenvedést megélt, törékeny 
testen. Testbeszéde, arcvonásai és 
szavai arról árulkodnak, hogy rég 
túljutott a  „miérteken”, és teljes szí-
vével a  „hogyan tovább?” felé vette 
az irányt.

– Akkor, a  baleset utáni napokban 
nehéz volt, nagyon nehéz. Sem enni, 
sem aludni nem tudtam, csak fohász-
kodtam, kérleltem, pereltem. El kellett 
jutnom odáig, hogy a rossz dolgok is 
értünk történnek.

– Mire gondolsz? Mi a jó neked abban, 
ami veletek történt? – faggatom.
– Azáltal, ami velünk történt, megis-
mertem magamat, az  erőmet, a  ha-
táraimat. Utat nyitott a teljes, feltétel 
nélküli szeretet felé. Megszabadított 
a félelemtől és az aggodalomtól. Meg-
tanított az  önzetlen segítségnyújtás-
ra. Kinyílt a szemem az emberi jóság-
ra. Korábban nem hittem, hogy ennyi 
jó ember él körülöttem – sorolja teljes 

meggyőződéssel. – Azelőtt észre sem 
vettem, most rá tudok csodálkozni 
a  teremtett világra: színekre, formák-
ra, ízekre, illatokra – megannyi öröm 
forrására. Mióta átváltozott a  gon-
dolkodásmódom, az erőm megtöbb-
szöröződött, amit mások is észrevesz-
nek, és szívesen jönnek hozzánk.

– Tehát nem lettél rabja az otthonod-
nak és a beteg kislányod ápolásának? 
– folytatom a nehéz kérdéseket.
– Ellenkezőleg! Sokan jönnek, én pe-
dig meghallgatom őket, ha kérnek, 
véleményt mondok. Kezemhez nőtt 
a  Biblia, az  abban lévő igazságok, 
tanítások. Ha nekem esetenként „fel 
tudják kapcsolni a lámpát”, azaz ráve-
zetnek valamire, akkor másoknak sem 
árthatok vele, ha megosztom a  ta-
pasztalataimat. Úgyis csak az él vele, 
aki fogékony rá.

– Nem félsz attól, hogy túlzottan 
belenyugodtál a  szerepedbe? Hogy 
elfogadtad a  helyzetet, és az  embe-
rek hozzád való viszonya, s az öröm, 
hogy adott szituációban segíteni tu-
dod őket, elvonja a figyelmedet a  lé-
nyegről? – szegezem neki megint, kö-
dösítés nélkül.
– Nappal is tudok álmodni arról, hogy 
Annácskám felébred. Látom magam 
előtt, ahogy újra játszik, sétál, fürdik. 
Nem vágyom semmire sem jobban. 
S nem csupán vágyom rá, hanem hi-
szem is. Ez a  lényeg. Így adjuk egy-
másnak az erőt.

– Annamari növekszik, fejlődik, ugye? 
– kérdezem, s  közben az  emlékeim-
ben kutatok a  baleset előtt róla ké-
szült fotók után.
– Hogyne, rengeteget nőtt, testben 
ugyanúgy fejlődik, mint a  kortársai. 
A  ballagásukon gondolatban hozzá-
mértem őt a lányokhoz: „Na, Annama-
ri pont vele lenne egy magasságban”.

– Ott voltál az osztálya ballagásán?
– Ott bizony! Nem mondom, hogy 
könnyű volt, minden évnyitó, évzáró 

és ballagás nehéz. De felkészültem 
rá, és hogyne mentem volna, hiszen 
annyit köszönhetek a gyerekeknek és 
az  osztályfőnöküknek. Egyik kis ba-
rátja, Evelin, hetente kétszer jött hoz-
zá, beszélt neki, átölelte, simogatta, ő 
is hisz az ébredésben, pont úgy, mint 
én. És az  osztálytársai is eljöttek, ta-
risznyával, nyakkendővel, virágokkal 
elballagtatták az én kislányomat is.

– A negyedik tanév indult idén ősszel 
a baleset óta. Az elmúlt két évben An-
namáriát itthon ápoltátok, előtte egy 
évig volt kórházban, s rengeteg műté-
ten kellett átküzdenie magát.
– Annácska 339 napot töltött kór-
házban. Az  első életmentő műtét 
a megnövekedett agyi nyomás miatt 
a  koponyacsontja egy darabjának 
az  eltávolítása volt. Aztán a  lélegez-
tetéshez a gégemetszés, majd az első, 
a második és végül a harmadik shunt 
műtét. Ez a  beépített csövecske ve-
zeti le a  felesleges agyvizet. Közben 
gasztrotubust kapott, amin át táplálni 
tudjuk. Hála istennek, egyetlen egy-
szer történt csak egy kisebb baleset 
vele, egy kórházba szállítást követően 
eltört a lába, azt is meg kellett műteni, 
csavarozni. Meggyógyult, már a  rög-
zítéseket is eltávolították a kérésemre. 
Így ugyanis jobban tudjuk masszíroz-
ni, mágnesterápiával kezelni, mozgat-
ni. Még szeretném elérni, hogy a ko-
ponyacsont-helyreállító műtétet is 
elvégezzék rajta. Hiszem, hogy az épp 
csontozat alatt más lehet, aktívabb 
az  agy tevékenysége, ami nagyobb 
esélyt adna arra, hogy Annácska 
a hosszú alvásból felébredjen.

Mit kívánhat az  ember, aki ráadásul 
maga is anya? Legközelebb veled sze-
retnék beszélgetni, Annácska!

V. Pálfai Kinga

Sumina Annamária otthoni ápolásá-
nak megkönnyítéséhez ön is hozzá-
járulhat bármilyen műanyag kupak; 
üdítős vagy sörös fémdoboz; törött 
kerti műanyag bútor összegyűjté-
sével és eljuttatásával a  2132 Göd, 
Kádár utca 35-be. 
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Új igazgató a Búzaszem élén

Az idei tanévtől új igazgató áll a Búzaszem Álta-
lános Iskola élén. Az intézmény korábbi veze-
tője, Lázár László megbízatása lejárt, és nem 

pályázott újra. Az  iskola új igazgatójának Keszey 
Tivadart nevezték ki. A népművelő-népzenetanár 
szakos pedagógust a  gödi keresztény családi is-
kola modelliskolája, a  keszthelyi Család Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
alapítója és vezetőjeként érte a felkérés.

– A  Búzaszemet létrejötte óta ismerem, és a  hát-
térből támogattam – kezdi bemutatkozását az új 
igazgató. Nem csupán szellemi mintát, hanem 
gyakorlati, tevőleges segítséget is nyújtottunk, 
hiszen egészen a  legutóbbi tanévig a  gödi isko-
lában működő művészeti intézmény anyaiskolája 
is voltunk. Ismerős tehát az  alapítói kör, a  művé-
szeti szakos pedagógusoknak pedig voltam már 
munkáltatója. Keszthelyen a saját alapítású Család 
Iskolánk mellé átvettük az önkormányzattól az ál-
talános iskola működtetését. Öt  helyszínen há-
romszáz-négyszáz gyermek művészeti oktatását 
biztosítottuk, így az  intézményvezetésben valódi 
tapasztalatokra tehettem szert. 
Szívesen fogadtam el a gödi Búzaszem Iskola fel-
kérését, és a tőlem telhető legnagyobb mértékben 
igyekszem segíteni az itt létrehozott értékek fenn-
maradását, gyarapodását és kiteljesedését. 
A gödi és a keszthelyi iskolának is legnagyobb ér-
téke a közösség: ezek az intézmények sokak közös 
erejével és akaratával jöttek létre, mégpedig úgy, 
hogy az  emberi kapcsolatok tapinthatóságában, 
oldott légkörben, a munka értékébe vetett hittel, 
egymás iránti tisztelettel és alázattal igyekeznek 
értékeket teremteni.
Feladatom az ehhez szükséges körülmények meg-
teremtése lesz, annak érdekében, hogy valameny-
nyi gyermek a  maga tehetsége szerint fejlődhes-
sen és kibontakozhasson a  közösségben, hiszen 
a  tehetség nem önmagáért való – nyilatkozta la-
punknak Keszey Tivadar.  

V. Pálfai Kinga

Keszey Tivadar, a Búzaszem Iskola új igazgatója

A Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének Gödi Szer-
vezete csupán 2009-ben alakult meg, de a  gödi kertbarátok 
már 1973 óta a  Dunakanyar Kertbarátok Klubban tömörültek. 

Az elmúlt harminckilenc év alatt a két klubban közel ezren fordultak 
meg. Napjainkban ötvennégy tagot számlál a társaság, melynek két 
alapító tagja Czombos Lajos és Antal György Bálint, aki az elnöki tiszt-
séget is ellátja.
– Habár az  idei aszályos nyár rendkívüli erőfeszítéseket követelt 
a kertbarátoktól, a hagyományos gödi Kertkultúra Kiállítás ismét sok 
tapasztalatról, kitartásról, áldozatkészségről árulkodik. A  kiállított 
termények gazdagsága messze meghaladja a megye más települé-
sein tapasztalt termést, ezért szívből gratulálok a gödi kertbarátok-
nak – mondta el a megnyitón Nagy Kálmán, az országos szövetség 
Pest megyei szervezetének elnöke.
– Valóban különlegesen sokat kellett idén locsolni, amely idő-, 
energia- és pénzigényes. Családjaink számára azonban a jóízű, friss, 
vegyszermentes zöldség és gyümölcs, melyekből a kamra polcaira 
is kerül a  napi fogyasztás mellett, megéri a  fáradozást. A  legtöbb 
kertben sok kellemetlenséget okozott – hiszen nem permetezünk 
vegyszerekkel – az  amerikai fehér kabóca, ami semmit sem kímél, 
megtámadja a szőlőt, a paradicsomot, a fügét, a szedret, a málnát, 
és tönkreteszi a termést. Ám a szélsőségesen meleg idő ellenére is jó 
termést hozott például a szilva, a szőlő és a körte – persze a talajhoz, 
környezethez igazodó fajtákat kell választani. A  jó és kellemetlen 
élményeket megosztjuk egymással, így tanulunk mások tapasztala-
taiból is – mondta el Antal György Bálint, aki örömmel nyugtázta, 
hogy a terménykiállítást számos óvodás csoport és iskolai osztály is 
meglátogatta.

VPK

„A mi kertünkben olyan a szilva,
Minden szem meg van puszilva.”
(Bródy János: A mi kertünk)

Kiskertek ünnepe
A kertbarátok terményei az aszályos nyár ellenére  is gyönyörűek lettek
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Szent Mihály napjának reggelén térze-
ne ébresztette és csalogatta utcára 
a bócsaiakat. Szeptember 29-e ugyan-

is az idei évtől kezdve hivatalosan is Bócsa 
ünnepe. Gödhöz tartozik, ám az  egykori 
virágzó Schöffer-birtok idejéből örökölt 
arculatát máig őrzi a  városrész, amely 
százharminc házával, háromszáz körüli 
lakosával lényegében egy önálló falu be-
nyomását kelti. A  közös múlt emlékének 
ápolása és megőrzése, az itt élők összetar-
tozásának erősítése volt a szándéka annak 
a néhány lelkes és a közösségért felelőssé-
get érző bócsainak, akik nemrégiben lét-
rehozták a GÖD-BÓCSA-ért Baráti Kört, és 
dolgozni kezdtek azon, hogy a  település 
múltja továbbélő, megtartó hagyomány-
nyá válhasson. 
A falu magját az  az ötven család alkot-
ta, akiket 1942-ben – 70 évvel ezelőtt 
telepítettek ide lakhatatlanná vált há-
zaikból a  Bács-Kiskun megyei Bócsá-
ról, Kecskemét közeléből. Az  Országos 
Nép- és Családsegítő Alap támogatásá-
val 9 holdas földparcellákat kaptak, és 
úgynevezett ONCSA-házakat építettek 
számukra, amelyekben új életet kezdhet-
tek, és a  helybéliekhez hasonlóan föld-
művelésből, állattartásból, az  Ilka-majori 
uradalomban végzett munkából gon-

doskodhattak családjuk megélhetéséről. 
A háborús időkben, a rendkívüli szegény-
ségben minden erejüket megfeszítve 
igyekeztek helyt állni, máig ható példát 
adva munkabírásból, élni akarásból, hit-
ből, emberségből, egymás iránti segítő-
készségből. 

Szeptember 29-én a  vártnál is nagyobb 
számban gyűltek össze a bócsaiak, hogy 
elődeikre emlékezzenek. Az  ünnepi ese-
ménysorozat annak a harangnak a meg-
szentelésével kezdődött, amelyet az egy-
kori telepesek 1947-ben, 65 évvel ezelőtt 
nagy anyagi nehézségeket vállalva öntet-

A Gödi Ifjúsági Fúvószenekar reggel térzenével ébresztette Bócsa lakóit, és az ünnepség valamennyi helyszínén szerepelt

A bócsaiak közös múltját szimbolizáló haranglábon elhelyezett emléktáblát Lenkei György, 
a Szociális Bizottság elnöke avatta fel

Közösséget teremt a múlt
szent mihály nApjA BóCsA ünnepe
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A Bács-Kiskun megyei Bócsa lakói emléktálat küldtek ajándékba az első 
hivatalos faluünnep alkalmából. (Balról jobbra: Szelinger Tamás,  Szőke-Tóth 
Mihály és Markó József)

Közérdekű információk 
a hulladékkezeléssel 
kapcsolatban
ZÖLDHULLADÉK LERAKÁSA
A kertben és a ház előtti közterületen ke-
letkező növényi hulladékot a  zöldhulla-
dék-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  Településellátó 
Szervezet (2132 Felsőgöd, Duna út 5.) ud-
varán található konténerben helyezhetik 
el a  szemétszállítás ügyfélfogadási idejé-
ben bármikor. 

A TESZ ELÉRHETŐSÉGEI ÉS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI ÜGYFÉL-
FOGADÁSI RENDJE

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

Telefon: (06-27) 530-613
 Web: www.telepulesellato.hu

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI ÜGYFÉLFOGADÁS 

Hétfő: 13 –18 óráig
Szerda: 7–12 és 13–15 óráig
Péntek: 7–12 óráig

tek, és Szent Mihálynak ajánlottak, oltalmát kérve a településre. Innen te-
hát, hogy a falunapot a közösség mostantól minden év szeptember 29-én, 
Szent Mihály napján tartja majd.
A haranglábnál összegyűlteket Lenkei György, az ünnepi események egyik 
előkészítője, a Szociális Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő köszön-
tötte, aki elmondta: a falut alapító egykori telepesek közül néhányan még 
ma is köztünk élnek, s a  közösség köztiszteletben álló tagjai. Fiatalokat 
megszégyenítő módon veszik ki részüket a közösségi munkából, művelik 
kertjüket, gondozzák portájukat, és életük példájával igazolják ember-
ségüket. „A harang hív, búcsúztat és fi gyelmeztet, szokták mondani, ám 
a bócsai harang ennél is többet tett: közösséget épített” – hangsúlyozta 
beszédében Lenkei György, majd ünnepélyesen felavatta a  haranglábon 
elhelyezett bronz emléktáblát. Marton Zsolt plébános és Sipos-Vizaknai 
Gergely református lelkész arra buzdítottak, hogy a harang szavára – akár-
csak a régiek – mi is csendesedjünk el, forduljunk Isten felé, és találjuk meg 
életünk mélyebb, valódi értelmét. Az ünnepség ezután a buszfordulónál 
újonnan kialakított emlékhelyen folytatódott. Itt a  megelőző hetekben 
járdát, parkot építettek, fából készült díszes emléktáblát emeltek, amelyre 
felvésték az első telepes családok neveit. Markó József polgármester ezen 
a helyen adta át a GÖD-BÓCSA-ért Baráti Kör elnökének, Szelinger Tamás-
nak azt a  hivatalos okiratot, amelyben a  város szeptember 29-ét Bócsa 
emléknapjává nyilvánítja. Beszédében elmondta, hogy az  elkövetkező 
években folyamatosan szépül majd e településrész: fásítást, parkosítást 
terveznek, az emlékhely környékének további rendezését, hogy a terület 
mind a helyben lakóknak, mind a városba az M2-es út felől érkezőknek kel-
lemes látványt nyújtson. 
Az emlékhely ünnepélyes avatásán részt vett a Bács-Kiskun megyei Bócsá-
ról érkezett delegáció élén Szőke-Tóth Mihály polgármester is. Felidézte 
a  hetven évvel ezelőtti nehéz idők eseményeit, és „a másik Bócsa” máig 
emlékező lakossága nevében egy emléktálat adott át a  közösségnek, 
amelyre ezt a mondatot vésték: „A természet pusztító ereje elválasztott, de 
örökre összekötnek a közös gyökerek”. Az emlékmű leleplezését koszorú-
zás követte, majd Szelinger Tamás, a baráti kör elnöke fejezte ki köszönetét 
a közösség összefogásáért, társadalmi munkájáért.
Mire a  bócsai Szent Mihály-harang elütötte a  delet, a  falu apraja-nagyja 
a hatalmas sport- és játszótéren gyűlt össze, ahol Gál Tibor jóvoltából birka-
paprikás várta a vendégeket. 
Az ünneplők szórakoztatásáról az első Szent Mihály-napi falunapon az Ifj ú-
sági Fúvószenekar és a  Gödi Mazsorett Csoport gondoskodott. Lenkei 
György képviselő a helyiek nevében ezúton is külön köszönetét fejezi a fi a-
taloknak a színvonalas produkciókért.

Koditek Bernadett
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„Ha figyelmesen meghallgatsz egy tör-
ténetet, biztosan nem maradsz a  régi” 
– írta Anthony De Mello. Mert a lényeg, 
az igazság, a gondolat és az érzés min-
dig ott van, történetekbe ágyazva, sza-
vak és mondatok ölelésében. Legyen 
hétköznapi, vallási, szerelmes vagy 
mesés a téma, az értő hallgató magával 
viheti az üzenetet, és többet nem fogja 
ugyanúgy látni az elbeszélés tárgyát… 
Azon a  kora őszi vasárnap délelőttön 
valami hasonló élményt kerestünk – és 
kaptunk! – a „Kulturális Örökség Sétán”. 
Egy város – a  mi városunk, Göd – egy 
olyan perspektívából, amelyet korábban 
az  almanachokból vagy – mi, szeren-
csésebbek – a  nagyszüleink emlékeiből 
ismerhettünk. Régi gödiek, egy nagy ge-
neráció tagjai – élükön Bátorfi József „tú-
ravezetővel” – meséltek a múltról, arról, 
ahogyan ők megélték az  akkori időket, 

a  régimódi gödi napokat. Gyermekkor, 
háború, boldog békeévek, szerelmek, 
nyarak, fájdalmas és szép történetek. 
E  históriáknak a  Duna hullámai adták 
a keretet, a folyó, mint napjainkban, már 
akkor is hozta-vitte a jót és a rosszat egy-
aránt.
Göd és New York – keresve sem könnyű 
párhuzamot találni. Pedig akad! Ha más 
nem, hát az, hogy az utcákat az ameri-
kai nagyváros mintájára számozással 
jelölték. Bár lakcímünk ma már nem 5. 
vagy 11. utca – és Újtelep a legkevésbé 
sem Brooklyn –, élnek még olyanok, 
akik emlékeznek arra, hogy ők annak 
idején Gödön a 2. utca 6-ban laktak.
A Szakáts-kert – első állomásunk – őszi 
fényekben pompázik, a  horgászok 
nyugalomba révülten várják a  fogást. 
A  mesebeli, manók járta park „kísérte-
te” a szebb napokat látott, romos villa, 
és a  valamikori tulajdonosok zivata-
ros történelmi családregénye. Többen 
emlékeznek még a  gondozott, virágzó 
kertre, az épület fénykorára, s a későb-
bi úttörőtáborként, majd hajléktalan-
szállóként bekövetkező hanyatlására. 
Személyes emlékeket is elcsíphetünk, 
igaz, csak fél füllel: „Emlékszel a  régi 
nyarakra? Hányszor úsztunk le, és az-
tán innen sétáltunk vissza a strandig. És 
az a rengeteg selyemfű, csillagvirág, mi-
lyen szép volt…” Ezek az emlékek teszik 
igazán élővé a helyet.

A Széchenyi csárda és strand felé vesz-
szük az irányt. A Duna partján sajnos ezt 
az  utat már nem tudjuk megtenni, jól-
lehet néhány évtizeddel ezelőtt ennek 
még nem lett volna akadálya. A part és 
a  11-es utca között ugyanis gyönyörű, 
svájci sétány húzódott, ahol elegáns 
kalapos dámák és urak rótták sétáikat. 
Csevej és kacagás között gyönyörköd-
hettek az aranyhalakkal díszített tavacs-
kában, mert, mint megtudtuk, ilyen is 
volt. 
Régi-új strandunk területén aktív für-
dőélet zsibongott, a  fővárosiak első 
osztályon, bársonyüléses kupékban 
utaztak a gödi csónakházhoz, a snájdig 
fiatalemberek és a  nett kisasszonyok 
a  csárdában fogyasztották el a  menüt, 
a  finom borokat és a  szaftos kenyeret. 
Gyerekeknek bérelhető kis csónakok, 
felnőtteknek evezős versenyek, tánc-
mulatság, bálok, nótaszó, Duna, ka-
vicsos part, nyár, „jaj, úgy élvezem én 
a  strandot” hangulat… A  kabinsor 3. 
számú egységének lécrésein át – ami 
az  agglegény Hevesi Ferié volt – állí-
tólag sok csudadolgot láthattak a, hm, 
kíváncsi szemek. Erről azonban úriem-
ber nem beszél, különben is, a korabeli 
pletykákat már elvitte magával a folyó. 
A személyes történelem mindig sokkal 
érdekesebb, mint ami a  könyvekben 
szerepel. Egy hely, amit annyiszor lát-
tunk már, ahol már annyiszor bicikliz-

„Légy ma gyerek, és játssz megint ve-
lem, Emlékezz, ahogy én emlékezem,
játsszuk azt, hogy félünk megint,
játsszuk azt, hogy játszunk megint,
hogy az idő nincs hályog alatt,
hogy a tangó divat.” 

(Cseh Tamás – Bereményi Géza: 
Tangó)

És arra a képre emlékszel?
régimódi történetek gödről

A Göd múltja iránt érdeklődők a szép őszi napsütésben nagy számban vettek részt a városi sétán Fotó: Dudásné Stum Beáta
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tünk, sétáltunk, megelevenedik, új megvilágításokat kap egy mások 
által megélt múltbéli perspektívából, a  séta résztvevőinek emlékein 
keresztül. Persze, amire már senki sem emlékezhet, Bátorfi József azt is 
tudja: Gödön volt birtoka, háza Arany Lászlónak, vagy ha úgy jobban 
tetszik „Arany Lacinak”. Ahogyan a poéta apuka szellemesen megfogal-
mazta: „Elment a László Gödre, ott van néki gödre”.
Ebben a  gödörben bővizű forrás hömpölygött, sőt, folydogál ma is. 
A Kincsem istálló épületének enyhén ferde tájolása ide mutat, pesti ol-
dalról pedig fasor vezette az érkező lovasokat, szekereket a valamikori 
itatóhoz. 
A Feneketlen-tó partjára érve számos emlék bukkan fel a  „mélyből”. 
A valamikori téglagyár kráterében új bányarészt ástak (az 1910-es évek-
ben), ami beomlott, és elárasztotta a víz. Állítólag 11 ember vesztette 
ott az  életét. Gyerekként csónakból, spárgára kötött kővel próbálták 
kimérni, valóban feneketlen-e a mélység. Az eredmény 26 méter. Gyor-
san tegyük hozzá, hogy ez nem a tó alja, csupán nem volt otthon több 
kötél, amivel folytatni lehetett volna a kísérletet. Azt is megtudjuk, hogy 
örömteli dolog, ha téglagyár van az  utcában, hiszen kitűnően lehet 
a csilléken utazni, ha az ember hátulgombolós. Kiderül, hogy sokáig itt 
a  víz mellett volt a  város szemétlerakója, miután az  oroszok kivágták 
a domboldali fákat, hogy hidat építhessenek belőle. 
Megelevenedik a  valamikori „Banán-tábor”, a  kis faházak előterében 
Karinthy, Rejtő Jenő, Latabár zsugázik. A kosaras fürdőben mártóznak, 
a fehér homokon napoznak a strandoló városiak, akik aztán hazatérnek 
az Andrássy úti villák stílusát idéző víkendházaikba. Gyerekek pecáznak 
a tavon, a színpadon pedig zenekar húzza a langymeleg nyári estén. 
A Várdombon már kissé fáradt a társaság, a felidézett emlékek sötétebb 
tónust kapnak. Háborús idők, kivégzések, 1945 tele, amikor fagyott állati 
tetemeket kellett elásni a Szálender-tanyán. Ez is a közelmúltunk, ez is 
a közös történelmünk része, hozzátartozik a városhoz és az itt élőkhöz. 
Az idén 50 éves Ady Klubban fejeztük be a barangolást. A jubileum al-
kalmából megrendezett fotókiálláson jó néhányan magukra ismertek: 
a fényképeken aktív, tevékeny városi közösség képe tárul elénk, – a tör-
ténet pedig napjainkban is folytatódik. 
Néhány óra ezekkel az  idősebb emberekkel, és a fiatal merőben más-
képp láthatja Göd városát. A  történetek ágas-bogas szövevényében 
közös pont a hely szeretete, a lokálpatrióta, „gödi vagyok” öntudat. Ha 
figyelmesen meghallgatsz egy történetet, biztosan nem maradsz a régi. 
Ha jobban belegondolok, ez ebben az esetben is nagyon igaz!

Turtóczki S. Ede

Bátorfi József helytörténész Göd legérdekesebb helyszíneire kalauzolta el 
a várost szerető vendégeit

Látogatás az 50 éves 
Ady Klubban
A Bátorfi József vezette kulturális séta az Ady Klub-
ban ért véget, ahol éppen előző délután nyílt tab-
lókiállítás a fél évszázados jubileumát ünneplő fel-
sőgödi kulturális intézmény múltjáról a Retró Ady 
Klub rendezésében.
A kiállítás tablóin tíz olyan közösség hétköznapjai 
és ünnepei elevenedtek meg, amelyeknek az Ady 
Klub adott és ad otthont. Bemutatkozott az  Ady 
Endre Kör, az Ady Ifjúsági Klub, a Felsőgödi Mun-
kás Dalkör, az Ady Klubkönyvtár, a Kertbarátklub, 
a Napos Oldal Nyugdíjas Klub, a Gödi Keresztény 
Konzervatív Baráti Kör, a  Cukorbetegek Klubja, 
a Gödi Aikido Csoport és a Retró Ady Klub.
Az északi városrész lakói által kezdettől fogva ked-
velt épület számos rendezvénynek adott otthont. 
A 60-as évek végére kialakult állandó telt ház miatt 
szükségessé vált a régi épület bővítése. A munká-
latok az  alsógödi Mladek Ferenc építészmérnök 
tervei alapján indultak meg társadalmi munkában, 
s 1972-re fejeződtek be. Az  eredetileg gyönyörű, 
tornyos, manzárdos, teraszos épület a  további 
átalakítások során sajnos elvesztette korábbi jel-
legét, de továbbra is a  közösségi rendezvények 
színhelye maradt. Ma is több száz ember fordul 
meg itt havonta.

K. B.

Göd kivirágzik
Ültessünk együtt tulipánhagymát!
Október közepén érkezik meg a Holland–Magyar 
Kereskedelmi Kamara különdíja, ezer darab erede-
ti, holland tulipánhagyma. A  különdíj a  Let’s Co-
lour pályázat bónusz ajándéka, amellyel a Kamara 
az általa kiválasztott – és megvalósításában finan-
szírozott – gödi pályamunkát ismeri el.
Az ültetésre a város több közterületén 2012. októ-
ber 20-án kerül sor, az aluljárófestéshez hasonlóan 
önkéntes munka keretében, tehát remek hangula-
tú civil eseményre számíthatnak a  kertészkedés-
ben szívesen résztvevők. Jelentkezni a  (06 20)  
474-3479-es számon lehet, Érdi-Krausz Zsuzsánál.

V. P. K.
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NaKE – Harmincadik jubileum és kiállítás
Az 1982-es alapítású, szakkörből 1999-ben egyesületté alaku-
ló, amatőr és profi alkotókból álló Nagymarosi Képzőművészeti 
Egyesület őszi tárlata nyílt meg szeptemberben Gödön.

A NaKE vezetője 1990 óta M. Garami Mária festőművész. Az egye-
sület tagjai évente két alkalommal mutatkoznak be közös tárla-
ton a Dunakanyar településein, ám számtalan esetben állítottak 

ki az ország különböző tájain, sőt külföldön is.
A József Attila Művelődési Ház kiállítótermében huszonkilenc alkotó 
(köztük a gödi Császár Zsuzsa, Czadró József, Dudásné Stumm Beáta, 
Dudás Gyula és Hangya Anna) hetven alkotása került bemutatásra. 
A megnyitón Bazsóné Zoller Ágnes oboaművész szerepelt. Czadró ta-
nár urat kérték fel társai a megnyitóbeszéd megtartására, melyben 
a fafaragásával maga is kiállító nyelvész többek között a következő 
gondolatokat osztotta meg:
– Szűkebb és tágabb pátriánkban, a Dunakanyarban s a Kárpát-me-
dencében a  kifejezési vágy, az  alkotói kedv megfigyelhetően erő-
sebb. Nekünk, itt élőknek sajátos vonásunk a vizuális hajlam, nekünk 
imáinkban és költészetünkben is a  képi látásmód dominál. No de 
van-e vizuálisabb dolog, mint a bekeretezett látvány?
Minden bokrétában vannak virágok, s  egy rendezői elv. A  NaKE 
évente két csokrot köt: egyet tavasszal és egy másikat ősszel. Szá-
momra ez utóbbi a kedvesebb, hiszen ilyenkor a nyár, a hosszabb 
nappalok örömélményeit magunkban hordozzuk, s ezt az alkotások 
is tükrözik. Több és melegebb szín kerül a  vászonra, mint máskor. 
A mi bokrétánkban az egység mellett ott az alkotók egymáshoz il-
leszkedése, alkalmazkodása, célszerűség, méltóság, az egyéni hit és 
számos egyéb igaz emberi érték.
A bőséges alkotókedv pedig, szemben a ránk nehezedő ízlésrombo-
ló irányzatokkal, bátorítást adhat a régió kulturális életének fejlődé-
séhez – mondta Czadró József.

Gaál Anna, a Pest Megyei Közművelődési Intézet főtanácsosa a ta-
vaszi tárlaton így fogalmazott: – A NaKE léte példája annak is, hogy 
létezik az egész életen át tartó alkotó munka öröme*.

V. Pálfai Kinga

(*forrás: http://www.fejermmk.hu/up/hirlevelek/pmki_2012_majus.pdf)

I. Gödi Kézimunka-kiállítás 
és -verseny
Nem véletlenül választotta a Kulturális Örök-
ség Napokat az  I. Gödi Kézimunka-kiállítás 
időpontjául a szervező Gyűszűnyi kézimun-
kabolt és a József Attila Művelődési Ház.

A magyar tárgyi népművészetben gazdag 
örökséget ad a kézimunkázás temérdek 
válfaja. Az  őszi-téli, korán sötétedő dél-

utánokon a régi idők asszonyai és lányai sok-
szor közösen ültek neki a  szövésnek, fonás-
nak, hímzésnek, csipkeverésnek. Manapság, 
rohanó világunkban a  kézimunka az  alkotói 
kedvnek, a  kikapcsolódásnak, a  szépérzék-
nek, az  önkifejezésnek egyik eszköze. Újra 
divatját éli az egyéni ízlést tükröző, nem utol-
sósorban olcsóbb, saját kezünkkel előállított 
ruhadarab, lakásdekoráció, ajándék. A  kiál-
lítás szervezői szerették volna bemutatni, 
hogy a  kézimunkázás remek kikapcsolódás, 
és nem a  múlt öröksége, hanem folyamato-
san fejlődik, s  fontos szerepet tölt be a  mai 
kultúrában is.
Elképesztő mennyiségű, hétszáztizenhét 
kézimunkát állítottak ki, nyolcvanöt – köz-
tük sok-sok fiatal – pályázó alkotásait. 
 A tárlatot, nyitvatartási ideje alatt mindvégig 
nagy érdeklődés kísérte, több mint ötszázan 
látogatták meg, ezért a  szervezők hagyo-
mányt szeretnék teremteni: évente, a  Kultu-
rális Örökség Napok programjainak kereté-
ben megrendezve azt, a gödi kézimunkázók 
és az érdeklődők örömére.

V. Pálfai Kinga

A nagysikerű kiállításra 85 versenyzőtől több mint 
700 pályamunka érkezett 
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Varázslatos mesevilág
Kállai Nagy Krisztina kiállítása a művelődési házban

A városi könyvtár immár harmadízben rendezett kiállítást egy Magyaror-
szágon még nem eléggé megbecsült alkalmazott művészeti ág, a me-
sekönyv-illusztráció helyi kötődésű alkotóinak munkáiból. 2010-ben 

Szegedi Katalin, 2011-ben Szalma Edit, idén szeptember végén pedig Kállai 
Nagy Krisztina képzeletvilágának képei töltötték meg a  művelődési ház 
nagytermét varázslatos színeikkel és mesebeli lényeikkel. 
Hegyi Valéria könyvtárvezető kedves köszöntőszavai után Guba Enikő, a Né-
meth László Általános Iskola diákja Francois-Joseph Gossec: Gavotte című da-
rabját játszotta fuvolán. Aki még nem tudta, az most boldog mosollyal nyug-
tázta: ez bizony a Mazsola és Tádé zenéje!
A III. Gödi Képeskönyvtár címet viselő tárlatot Lackfi János költő nyitotta 
meg, aki – lévén maga is számos, gyerekeknek szóló mese és vers szerzője, 
nem mellesleg pedig öt gyermek édesapja – értő kalauza volt a közönségnek 
Kállai Nagy Krisztina világában. Íróemberként őszintén bevallotta azt is, hogy 
véleménye szerint a jó illusztráció képi megoldásai legalább ötven százalék-
nyi többletet adnak hozzá a szöveghez. S hogy a kiállított művek alkotóját 
ő olyan művésznek tartja, aki képes látható formát adni a mások gondola-
taiban megszülető belső lényeknek, világoknak. Mindezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy saját gyerekkönyveit is szívesen bízza az ő gondjaira. 
– Mi egy alapvetően verbális üzenetekre támaszkodó világban élünk – 
mondta Kállai Nagy Krisztina, amikor szöveg és kép, író és illusztrátor viszo-
nyáról faggatom. – Ugyanakkor például egy mesekönyv esetében az is igaz, 
hogy bár az alkotás folyamatában a szöveg születik meg hamarabb, a kötetet 
a polcról leemelő vásárlót a könyv képi világa már az előtt magával ragad-
hatja, mielőtt a szövegeket olvasni kezdené. Engem illusztrátorként viszont 
a szöveg inspirál, a szöveg világát, stílusát, hangulatát igyekszem visszaadni. 
És minél izgalmasabb, fantáziadúsabb a  szöveg, annál szebb, annál kifeje-
zőbb és gazdagabb lesz az a képi világ is, amely általa bennem megszületik. 
Kállai Nagy Krisztina már gyerekkorában is rengeteget rajzolt. Képzőmű-
vészeti szakközépiskolában tanult tovább, ahol könyv szakra járt, majd 
az  Iparművészeti Főiskola Mesterképző Intézetének tipográfia-grafika sza-
kán szerzett diplomát. Már pályája elején a Dörmögő Dömötör munkatársa 
volt, dolgozott a Nők Lapja meserovatának, és számos munkája jelent meg 
a Móra, a Helikon, a Harmat, az Egmont könyvkiadóknál, a Magyar Könyvklub 
és a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában, illetve külföldi kiadóknál. 
Képeinek könnyed, vidám, csipetnyit groteszk világából jóság árad, rend és 
belső szabadság. Derű. Talán azért, mert ő maga is ilyen lehet…

Koditek Bernadett
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Nevét és emlékét hangulatos te-
recske őrzi az alsógödi vasútállo-
más mögött. S itt áll kőből emelt 

mellszobra is, amelyet Mészáros 
Ferenc készített 2009-ben. A  szobor 
talapzatán pedig a felirat:
Beck Ö. Fülöp (1873–1945)
Gödön élt és dolgozott a XX. száza-
di magyar szobrászművészet stílust 
teremtő alkotója

Nos, az  elmúlt hetekben szerény 
eredményű kísérletet tettünk arra, 
hogy felderítsük Beck Ö. Fülöp egyko-
ri alsógödi műtermének háború utáni 

sorsát, mivel annak – minek is szépít-
sük? – bizony nyoma veszett.
Ám mielőtt beszámolnánk fényes 
kudarcunkról, hadd szóljunk röviden 
e híres művész életéről és munkássá-
gáról.

Beck Ö. Fülöp 1888 és 1893 között 
a  budapesti Iparművészeti Főiskola 
ötvös szakán tanult Loránfi Antalnál, 
majd néhány hónapra Bécsbe uta-
zott, s  még ugyanabban az  évben 
ösztöndíjjal Párizsba került, ahol az-
tán 1895-től az Ècole des Beaux-Arts-
on François Ponscarme növendéke 
lett. Már igen fiatalon Európa-szerte 
ismert éremművész: díj a párizsi világ-
kiállításon, önálló tárlat Münchenben, 
nagydíj Milánóban. Ám érdeklődése 
egyre inkább a szobrászat felé fordul 
– s  következnek az  alsógödi eszten-
dők. Szobrászként első önálló kiállí-
tásával 1914-ben jelentkezik az  Ernst 
Múzeumban. Sikereit, jelentősebb 
munkáit felsorolni itt nincs terünk, de 
örömmel ajánljuk olvasóink figyelmé-
be Pártos Juditnak Beck Ö. Fülöpről 
a 2000. évi Gödi Almanachban meg-
jelent kitűnő dolgozatát.
A mester 1945-ben, Budapest ostro-
mának idején rejtélyes körülmények 
között eltűnt, halálának pontos idejét 
és körülményeit immár mindörökre 
homály fedi.
Műveiből 1946-ban a  Szépművészeti 
Múzeumban rendeztek nagy sikerű 
emlékkiállítást.
Munkásságát a  hazai művészettörté-
net a  posztimpresszionistákhoz köti, 
jóllehet szobrain, érmein tetten érhe-
tő a szecesszió hatása is. Korabeli kri-
tikusai szerint klasszicizmusa ellenére 
meglévő, „túlságosan” modern felfo-
gása megelőzte az akkori közízlést.

Beck Ö. Fülöp testvéröccsét, Fémes 
Beck Vilmos szobrászt és ötvösmű-
vészt (1885–1918) ugyancsak maga-
san jegyzi a honi műkritika, s további 
érdekesség, hogy Fülöp három gyer-

meke közül kettő is művészi pályára 
lépett. Beck Judit (1909–1995) fes-
tőművész, keramikus, testvérbátyja, 
Beck András (1911–1985) Kossuth-dí-
jas szobrász, éremművész, főiskolai 
tanár. Ő tanulmányait apja alsógödi 
szobrászműhelyében kezdte, majd 
a Képzőművészeti Főiskolán Kisfaludy 
Stróbl Zsigmond tanítványa volt. 
S most akkor nézzük, mit tudtunk 
meg az alsógödi műteremről. A váro-
sunkat tulajdon tenyereként ismerő 
Bátorfi József helytörténész azt java-
solta, keressük föl dr. Faragó László 
nyugalmazott főorvost, akit éppen 
egy korábbi lapszámunkban köszön-
töttünk gyémántlakodalma (!) alkal-
mából. A  doktor úr angyali türelem-
mel fogadta kíváncsi „páciensét”, ám 
sem ő, sem a hajóépítő műhelyéről hí-
res fia nem tudnak a műterem háború 
utáni sorsáról. Az általuk annak idején 
megvásárolt gödi ingatlan kertjében 
a  80-as esztendők végén már nem 
volt nyoma a műteremnek, sőt, a ház 
korábbi tulajdonosa sem tett említést 
arról, hogy valaha is szobrászműhelyt 
állt volna a telkén.
Újabb lehetséges nyomozati szálat 
sodort elénk Detre László bútorres-
taurátor, a  lelkes lokálpatrióta: ko-
pogtassunk Mödlingerné Kovács Éva 
ajtaján, aki annak idején szomszéd-
ságban, mi több, jó barátságban volt 
Beck Ö. Fülöp leányaival. Kovács Éva 
valóban hosszú esztendőkön át ápolt 
baráti kapcsolatot a  Beck lányok-
kal, számos családi relikviát is látott 
az  apai hagyatékból, ám az  alsógödi 
műterem későbbi sorsáról ő sem hal-
lott.
Fültövig pirulva bár, de megzavartuk 
Beck Ö. Fülöp egyik monográfusának, 
a  Pápán élő kitűnő festőművésznek, 

Keresünk egy műtermet!
Városunk jeles polgárai között büszkén tartjuk számon Beck Ö. Fülöp  
(Pápa, 1873. június 23. – Budapest, 1945. január 31.) szobrászt és éremmű-
vészt. „Hivatalos” életrajza szerint az addig Pesten élő és alkotó fiatal szob-
rász 1910-ben vásárolt házat Alsógödön, ahol műtermet is építtetett, s ki-
sebb megszakításokkal ugyan, de haláláig ott dolgozott.

Egy bronzba vésett születésnapi köszöntés

A mester Gödön felállított mellszobra 
(Mészáros Ferenc alkotása)
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Heitler Lászlónak délutáni nyugalmát is, de ő sem tudott semmit 
a műteremről.
Újabb reményt kínált az  az információ, hogy Gödön ma is él egy 
Beck nevű család, ám hamar kiderült, csupán névrokonság az övék – 
nincs és soha nem is volt kapcsolatuk a „művészcsaláddal”.
(Óvatosan s csupán zárójelben merjük megemlíteni, hogy jó néhá-
nyan már a fehér zászlót javasolták a kezünkbe: „Higgye meg, ked-
ves, nem volt errefelé semmiféle műterem”.)
Ám mi jó antikváriusunktól beszereztük Beck Ö. Fülöp 1957-
ben megjelent emlékiratait, amelyben így ír a  mester: „Gödön 
megtelepedtünk tehát. Szemben a  villával üres telek állott, azt 
megvettem. A következő tavaszig volt idő, addig kellett rá műtermet 
építeni. Ezt feleségem pénzén lehetett csak megvalósítani, melyhez 
eddig nem nyúltam, a  befektetés jónak bizonyult. 1909 tavaszán 
és nyárelején megépült a  műterem, agyagkamrával, egy kis 
munkaszobával. Hátul a kertben szép faragószín, melyhez az országúti 
kapu felől kocsiutat kellett építeni, hogy köveket lehessen behozni.”

Nos, csoda-e hát, kedves olvasó, 
ha ezek után korainak tartjuk 
a  kutatás feladását? Nyomjuk 
a fejünkbe Sherlock Holmes koc-
kás kalapját, s tegyünk még egy 
kísérletet… Talán akad olyan 
tősgyökeres gödi család, ahol 
az idősebb generáció tagjai őriz-
nek emléket Beck Ö. Fülöp mű-
terméről, a fülükbe cseng valami 
régi történet, netalántán egy 
láda mélyéről, a  padlászugból 
előkerül egy megsárgult fény-
kép. Vagy éppenséggel a Gödön 
élő képzőművészek között akad 

valaki, akinek „beugrik” egy régi történet… 
Akár így, akár úgy, természetesen a  Gödi Körkép egy későbbi szá-
mában beszámolunk a nyomozati munka eredményéről. Hátha egy 
újabb finom falat kerülhet Gödről a  magyar kultúrtörténet bősé-
gasztalára.

 Walter Béla

Mikes Kelement az íróasztalánál 
ábrázoló emlékérme a Nyugat 
című folyóirat emblémájaként vált 
közismertté 

Beck Ö. Fülöp személyesen ismerte  korának szinte valamennyi jelentős íróját, 
és plakettet, érmet is készített róluk. (Állnak, balról: Tóth Árpád, Beck Ö. Fülöp, 
Kosztolányi Dezső. Ülnek, balról: Babits Mihály, Osvát Ernő, Gellért Oszkár – 1923)

Számítógépes tanfolyam 
indul
Október végétől péntek délelőttönként a vá-
rosi könyvtárban ismét indul a számítógépes 
tanfolyam. A korábbi gyakorlatnak megfele-
lően az órák 8 és 11 között lesznek (a közepén 
negyedórás szünettel). Természetesen ettől 
az  egyedi igények alapján el lehet térni, de 
a tapasztalat szerint változatos témák esetén 
nem tűnik soknak a kétszer másfél óra. Egy-
szerre négy hallgatóval tudnak foglalkozni, 
személyre szabottan. 
A tanfolyam öt hétig tart. A  15 órás tanfo-
lyam ára 5000 Ft. Jelentkezni személyesen 
lehet a  könyvtárban Hajtó Ilonánál, tel.: 
(27) 532-155, (30) 281-0049.
Tájékoztató tematika: a  számítógép alapve-
tő felépítése, az operációs rendszer fogalma, 
a szoftverek típusai, szövegszerkesztés, inter-
nethasználat.

III. Varacskos röfögés
Kisfarsangi népzenés batyus bál 
a Búzaszem Iskolában
(2131 Göd, Vécsei u. 1.)
2012. november 17-én 17-től 21 óráig
Felidézzük az  advent előtti kisfarsangok 
zenés mulatozásait csíki, gyimesi, dél-alföldi, 
palóc és somogyi táncokkal, nótázással.

A rendezvényt népi kirakodóvásár kíséri, 
s akiknek még nem forrt ki a boruk, azoknak 
a szervezők büféről gondoskodnak.
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Hagymási Réka bronzérmet nyert
Jelentős magyar sikerekkel Rómában rendezték az  idei kajak-ke-
nu maraton világbajnokságot. Küldöttségünk az  olasz fővárosban 
a sportág magyar hagyományainak megfelelően szállította az érme-
ket. A medálszerzők között volt a MAFC – korábban a GSE – kajakosa, 
Hagymási Réka is. 
A felnőttek mezőnyében induló, korábban Gödnek ifjúsági verseny-
zőként is több világversenyről diadalmat hozó fiatal versenyző ezút-
tal Kiszli Vandával párt alkotva az aranyérmes Csay Renáta, Farkasdi 
Ramóna egység mögött kevesebb mint egy perces hátránnyal – má-
sodik egy olasz hajó lett – bronzérmet szerzett.

V. F.

Sportnap olimpiai 
bajnokokkal  
az Ugri-Bugri Óvodában 

Gyermekközpontú, családias nyílt napot ren-
dezett augusztus 26-án a  felsőgödi Ugri-
Bugri Óvoda. A  sportos programokon dr. 

Pintér György alpolgármester mellett két olimpiai 
bajnok példakép, Kammerer Zoltán kajakozó és dr. 
Steinmetz Ádám vízilabdázó, továbbá a  GSE kaja-
kosai is részt vettek.
– Az  óvodánk – hangsúlyoznám, hogy óvoda 
és  nem családi napközi – ars  poeticája: a  játék, 
a  szeretet, valamint a  sport  segítségével  a gyer-
mekek családi értékekhez, mozgáshoz való viszo-
nyának megváltoztatása; a  rohanó, stresszel teli 
világban megismertetni őket és rajtuk keresztül 
a  szüleiket a  mindennapi mozgás örömével. En-
nek jegyében hirdetjük meg  nyílt  napjainkat, 
ahol vetélkedőkkel és csapatsportokkal, egyebek 
mellett focival, kötélhúzással,  zsákban futással 
és  célba dobással, valamint  meghívott  vendégek 
– többnyire élsportolók – segítségével sportolunk 
együtt, s engedünk bepillantást óvodánk minden-
napjaiba. Pintér György alpolgármester a  sport-
múltjára való tekintettel, illetve több gyermek 
édesapjaként szívén viseli e kezdeményezés nép-
szerűsítését. Célunk óvodánk szellemiségének 
minél szélesebb körben való megismertetése, és 
tudásunk a sportot szintén előtérbe helyező társ-
intézményekkel játékos formában való összemé-
rése. Fontosnak tartjuk, hogy beépítsük a sportot, 
a mozgás lehető legtöbb válfaját óvodánk nevelési 
programjába – összegzett Deák Zoltán fenntartó. 
Steinmetz Ádám, a  Nemzetközi Sportovi a  Gyer-
mekekért Közalapítvány kurátoraként mindehhez 
hozzátette:
– Alapítványunk célja a gyermekeknek a különféle 
sportágakkal, a  mozgással minél fiatalabb koruk-
ban történő megismertetése, s  az  ehhez  szüksé-
ges feltételek megteremtése. Ennek egyik állomá-
sa a Gödi sportovi létrehozása, működtetése.

V. F.

Szüreti Családi Sport Délelőtt
A szeptemberi Szüreti Fesztivál keretében, Wagner László vezetésé-
vel a GSE pályán és az alsógödi kiserdei ligetben rendezte a Belépés 
Családostul szervezői csapata az idei Szüreti Családi Sport Délelőt-
töt. A programban kisiskolásoknak kiírt Labdarúgó Városi Utánpót-
lás Kupa (VUK) és 10 kategóriában meghirdetett családi futóverse-
nyek szerepeltek. A  VUK-kupára a  legtöbb fiatal a  Huzella Tivadar 
Általános Iskolából érkezett.

A VUK-kupa eredményei:
Óvodák: 1. Sződi Óvoda, 2. Kincsem Óvoda, 3. Fácán Óvoda, 4. Palánta Óvoda, 5. Lenkey Óvoda.
1-2. osztályosok: 1. Németh László 2/c, 2. Búzaszem 2. oszt. (Kenyér), 3. Németh László 2/b.
3-4. osztályosok: Huzella 4/c, 2. Búzaszem 3. oszt. (Kovász), 3. Huzella 3/a.

A futóversenyek eredményei:
Családi futás (15 család): 1. Mocsonoky család, 2. Vasvári-Kovács család, 3. Sinkó család.
Ovis futás (26 fő), lányok: 1. Horváth Sarolta, 2. Pazsitka Réka, 3. Kovács Villő;
fiúk: 1. Éltes Péter, 2. Major Máté, 3. Balog Ákos.
1-2. osztályos futás (30 fő): 1. Kasza Gergő, 2. Dalnoki Áron, 3. Kovács Kolos.
1000 m-es futás (50 fő), lányok: 1. Pattantyús Anna, 2. Sinkó Panna, 3. Fehér Anna;
fiúk: 1. Pattantyús Márk, 2. Mocsáry Viktor, 3. Lukács István.
2000 m-es futás (10 fő), lányok: 1. Horváth Csenge, 2. Horváth Hanga, 2. Tajti Kata;
fiúk: 1. Wohner Botond, 2. Pattantyús Márk, 3. Mocsáry Viktor.
5000 m-es futás (16 fő), nő: 1. Endrődi Zsuzsa, 2. Horváth Judit, 3. Ács Enikő;
férfiak: 1. Bíró Zoltán, 2. Hubay Zsombor, 3. Wohner Botond.Gyönyörű környezet várja Felsőgödön a sportos 

szemléletű családok gyermekeit

A 42 kilométeres távnál rövidebb maratoni kajak-kenu versenyek része 
a futás is. Hagymási Réka elöl (fotó: kajakkenusport.hu, Vékassy Bálint/ICF)
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Karate
Ezüstérem, övvizsgák, 
aluljárófestés…
Mozgalmasan teltek az  Életforrás Karate Do 
karatékáinak elmúlt hónapjai. A  nemzetközi 
versenyeken komoly eredményeket hozó gödi 
küzdősportos társaság az  utánpótlás terén is 
sikeres, sőt, a kemény edzéseket olykor „társa-
dalmi szerepvállalással” fűszerezik.
– Sikereket már májusban, a  törökbálinti or-
szágos bajnokságon is elkönyvelhettünk, ahol 
a  felnőttek kumite versenyében Makka László 
2., Vass Réka Virág 3. lett, a  kadet Kékesi Ákos 
pedig katában 4. helyet szerzett. Június végén 
befejeződtek az edzések, az egész éves munkát 
tekintve eredményes esztendőt zártunk: felnőtt 
kumitéban egy első és egy második, junior kor-
osztályban pedig egy harmadik hely a  miénk, 
de a gyerek korosztályokban is sikerült érmeket 
szereznünk. A  nyári edzőtáborban 52-en vet-
tünk részt. A  szokásos háziverseny mellett ott 
rendeztük az övvizsgákat, s rengeteg kis karaté-
ka szerepelt eredményesen. Ezután következett 
Budapesten a japán edzőtábor, amit a 8 danos 
Tanaka mester tartott. Ezen kilencen vettünk 
részt; tanítványom, a  fóti Kigyósi Csaba 2 dan-
ra vizsgázott. Az  utolsó napon megrendezték 
a  nemzetközi csapat kumite versenyt, ahol 
másodikként végeztünk, a cseh Európa-bajnok 
csapattól minimális különbséggel kaptunk ki. 
Ez nagyon komoly és jó eredmény!  Ezzel zártuk 
az ide szezont, majd egy kis „csapatépítés” kere-
tében tizenöt gyerekekkel mi is festettük a gödi 
vasúti aluljárót, a Let’s Colour-os társasággal kö-
zösen. Szeptember 5-én kezdtük az  alapozást 
a  következő szezonra, októberben és novem-
berben pedig már országos versenyeken ve-
szünk részt – foglalta össze az elmúlt hónapok 
eseményeit Karakó Sándor edző. 

V. F.

Egyéves a TAO
Európában egyedülálló sporttámogatás
A látványsportokra vonatkozó, társasági adóból származó támoga-
tások gödi lehetőségeiről a Gödi Körkép korábbi számaiban folyama-
tosan beszámoltunk. Ezúttal az egy éve működő országos rendszer 
hátterébe adunk bepillantást. 

Mint Bardóczy Gábor, a TAO-felhasználást koordináló és ellenőrző 
Nemzeti Sport Intézet (NSI) megbízott főigazgatója az  egyéves 
működést értékelve egy, a  Magyar Sport Házában rendezett 

konferencián elmondta, a 94,8 milliárd forint igényelt TAO-támogatás-
ból 1550 sportfejlesztési programra 44,8 milliárdot hagytak jóvá. A ké-
relmezők részére kiállított támogatási igazolások 33,57 milliárd forintot 
tesznek ki. Magyarországon a regisztrált települések száma 3150, s ezek 
közül 744 érintett a TAO-támogatásban. A 274 hazai város közül pedig 
236. A 2011-es adóévben 2618 adózó összesen 25,6 milliárd forint érték-
ben tüntetett fel látványsportágakhoz kapcsolódó adókedvezményt. 
A 2012–2013-as sportidényre a 102,4 milliárdos igényből eddig 26 mil-
liárdot hagytak jóvá.
Szalay Ferenc, az  Országgyűlés Sport és turizmusbizottságának elnö-
ke – egyben a hazai kosárlabdaszövetség elnöke, Szolnok polgármes-
tere – kiemelte az  önkormányzatok rendszerben nyújtott segítségét, 
együttműködését. Összegzésében elmondta: a  támogatást jól élték 
meg a klubok, korrekt felhasználásokról vannak tapasztalatok, s a prog-
ramot tovább kell vinni. A „nem TAO-s” sportágak helyzetén pedig úgy 
is lehetne javítani, hogy oda kerülne az a 10-20 százaléknyi jóváhagyott 
támogatás, amely nem került lehívásra. 
A konferencián Remetei Filep Zsuzsanna, a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium támogatásokat vizsgáló irodájának főosztályvezető-helyettese ki-
emelte: az Európai Bizottság által tavaly novemberben jóváhagyott, Eu-
rópában egyedülálló TAO-program működése 2017 júliusáig biztosított.
Az NSI kérdésünkre kifejtette, hogy a Gödi SE négy sportágban kaphat 
támogatást: labdarúgásban 25,6 millió, vízilabdában 9,7 millió, kézilab-
dában 5 millió, kosárlabdában 3,1 millió forint a kiadott támogatási iga-
zolások összege; azaz az egyesület összesen 43,4 millió Ft-ot fordíthat 
sportcélú fejlesztésekre a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével 
és azok szigorú betartásával.
A Magyar Olimpiai Bizottság – melynek hatásköre a megújult sporttör-
vénynek megfelelően kibővült, s  egyetlen civil köztestületként a  ma-
gyar sport „parlamentje” lett – elkészítette, majd a  londoni olimpián 
sajtótájékoztató keretében mutatta be hosszú távú sportfejlesztési 
koncepcióját. A dokumentumban a TAO-törvény újragondolásával kap-
csolatban megfogalmazták: „az újragondolt támogatási rendszer való-
jában azt jelenti, hogy a látvány-csapatsportágak rendszerében ez idáig 
nem támogatott, de a  MOB sportági racionalizálása során kialakított 
I. kategóriás besorolású sportágak (lásd: mob.hu) is hasonló támoga-
tásban részesüljenek 2015-öt követően. Ezzel a  hosszú távú stratégiai 
döntéssel a  sportágak 3-10-szer nagyobb pénzbeli támogatáshoz jut-
hatnak, ráadásul 15-16 sportágra bővülhet a kör.” 

Vasvári Ferenc

Programajánló
Őszi kerékpártúra
A Belépés Családostul programsorozat következő rendezvénye az Őszi 
Kerékpártúra lesz, október 13-án. Úti cél Veresegyház, ahol szabadtéri 
kemencében készült ebéd várja a résztvevőket, s a programban a házi 
múzeum megtekintése is szerepel.
Részletes információk: www.belepescsaladostul.mindenkilapja.hu

A nemzetközi csapatversenyen a 2. helyezést elért 
gödiek (Makka László, Örsi Áron, Kékesi Róbert és 
Kígyósi Csaba, piros felsőben Karakó Sándor, edző)
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Kitüntetés a Parlamentben 
Szeptemberben folytatódtak azok az  ünnepségek, amelyeken a  London-
ban sikeresen szerepelt sportolóinkat köszöntötték. Mint arról előző szá-
munkban beszámoltunk, a férfi kajakosok versenyében ezüstérmet szerző 
négyesnek két gödi tagja volt: Kammerer Zoltán és Kulifai Tamás. 
Az érmesek az  Országház kupolacsarnokában Áder János köztársasági el-
nöktől, Orbán Viktor miniszterelnöktől és Kövér László házelnöktől állami 
kitüntetéseket vehettek át. A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal 
elismeréssel tüntették ki Kammerer Zoltánt, míg a  Magyar Érdemrend lo-
vagkeresztjével a négyes többi tagjával együtt Kulifai Tamást. 
A Magyar Diáksport Napján, szeptember 21-én derült ki, hogy az országos 
akció keretében a londoni olimpia 22 magyar érme után – ennyien kaptak 
medált – mely település mely iskolai tornaterme lett elnevezve egyéniben 
vagy csapatban érmet szerző sportolóról. Az  iskolákat az olimpikonok vá-
laszthatták ki, és vállalták, hogy évente ellátogatnak oda, s a diákoknak fog-
lalkozást, testnevelésórát tartanak.
Két olimpikonunk a  gödi Huzella Iskolát választotta – mindketten diákjai 
voltak az oktatási intézménynek –, Kammerer Zoltánnak a nagyobbik torna-
terem, Kulifai Tamásnak a kisebbik viseli a nevét.

V. F. 

Jótékonysági vízi sportnap
Kiépülhetett az aluljáró 
kamerarendszere

A tavalyi sikeren felbuzdulva idén ismét 
megrendezték a Gödi Termálfürdő terüle-
tén a  tanévnyitó vízi sportnapot. Az  ese-

ményen a  családok minden tagja találhatott 
magának sportos elfoglaltságot, elsősorban 
olyat, amely más gödi rendezvényre nemigen 
jellemző.
A sportnapnak ezúttal jótékonysági célja is 
volt: a  belépőjegyekből származó bevétellel 
a rendezők a gödi vasútállomás bekamerázását 
kívánták elősegíteni. A nemes célhoz a Városfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bizottság is csat-
lakozott, mely kipótolta a még hiányzó forinto-
kat, s  így szeptember végén megtörténhetett 
a térfigyelő kamerarendszer kiépítése ott, ahol 
a Let’s Colour csapata a közelmúltban kifestette 
a vasúti aluljárót.
A rendezvényen kifejezetten „strandra termett” 
sportprogramok szerepeltek. A  parkröplabda 
alkalmával három pályán, összesen 7 gyermek- 
és 5 felnőttcsapat mérkőzött. Egyebek mellett 
tartottak ju jitsu-, kungfu- és hastáncbemuta-
tót, míg a spinninget, a vízi zumbát, a dynamic 
aerobicot és a gerinctornát bárki kipróbálhatta. 
De rendeztek úszóversenyt, s a kicsikkel a kaja-
kozást is megismertették.
– A sportnap a borús idő ellenére is jól sikerült, 
a szervezők elégedettek voltak: ismét egy sike-
res programot könyvelhettünk el. Több szerve-
zet is részt vett a vízi sportnap lebonyolításában. 
Sok érdeklődő eljött, így végül az önkormány-
zati bizottság segítségével elértük a  célunkat: 
a  vidám, színes minták után a  kamerák is fel-
kerülhettek az aluljáró falára – – nyilatkozta la-
punknak Érdi-Krausz Zsuzsanna főszervező.

Vasvári Ferenc

A GSE soron következő hazai mérkőzései a Balázsovits János Sportcsarnokban:
10. 21.: Gödi SE – Budakalász MSE
11. 04.: Gödi SE – Postás SE
11. 25. Gödi SE – Tatabánya SC
A junior korosztály 15 órától, a felnőtt 17 órai kezdéssel játszik.

Nem mindennapos látvány a felsőgödi strandon 
a kajakozás. A korábban utánpótlás maratoni 
világbajnoki címet szerző Pélyi Dávid ezúttal 
szervezőként, oktatóként vett részt az eseményen

Közjogi méltóságok tüntették ki a Londonban érmet szerző Magyar Olimpiai 
és Paralimpiai Csapat tagjait (fotó: Kovács Anikó/MOB)

Győzelmekkel (is) hangoltak a bajnoki 
kezdésre a GSE csapatai
A Pestszentimre elleni hazai mérkőzés jelentette a bajnokság nyitányát 
szeptember végén a GSE felnőtt és junior női kézilabdázói számára.  Egyéb-
ként az első őszi hónap jelentette a felkészülés finisét is: két győzelem és 
egy vereség volt a mérleg. Minderről Tősér Tibor, a lányok edzője számolt be.
– NB II.-es felnőtt csapatunk a legmagasabb osztályban, az NB I.-ben játszó 
Vasas ellenében lépett pályára Magyar Kupa elnyeréséért folyó sorozatban, 
szeptember 19-én. Öt góllal kaptunk ki, a fővárosiak 36:31-re győztek. Né-
hány nappal korábban a velünk egy bajnokságban játszó csapatokat láttuk 
vendégül, a felnőttek a „Gödi Kézilabdáért”, juniorjaink a „Gödi Utánpótlá-
sért” elnevezésű tornán végeztek az első helyen. Budakalász, Balassagyar-
mat és a Postás ellenében fölényesen tudtunk győzni.

V. F.
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Gödi sikerek a Kistérségi 
Hétpróbán

A Dunakeszi Feszt alkalmával került sor a  Kis-
térségi Hétpróba szabadidős rendezvényre, 
szeptember közepén. Szomszédos városunk 

második alkalommal meghirdetett eseménye kiváló 
alkalom a  környező települések közötti szabadidős 
kapcsolatteremtésre. A  hétpróba alkalmával Göd 
csapata két számban győzött, háromban második, 
kettőben pedig harmadik helyezést ért el. Az össze-
sített tabellán Dunakeszi, Göd, Mogyoród és Fót lett 
a sorrend.
A Gödi Körképet ezúttal Makai Viktor, az önkormány-
zat munkatársa, a gödi csapat szervezője tájékoztatta.
A kétnapos hétpróba a 2000 méteres sárkányhajóver-
sennyel kezdődött. A  rajtot a  két esélyes, Dunakeszi 
és Göd kapta el a legjobban, sem a fóti, sem a Gyulai 
Zsolt olimpia bajnok kajakossal erősített mogyoródiak 
nem tudták tartani velük a  lépést. Fej-fej mellett ha-
ladt a két hajó, a gödi egység a táv felétől két méterrel 
a házigazda előtt lapátolt, és ezt az előnyét a verseny 
végéig meg is tartotta. Végeredmény: 1. Göd, 2. Du-
nakeszi, 3. Fót, 4. Mogyoród.
A gödi siker nagyban köszönhető a  csapatot össze-
kovácsoló Vajda Bélának, míg a  sárkányhajóban sze-
rephez jutottak a  Gödi SE kajakosai, valamint helyi 
sárkányhajósok, köztük a világbajnoki, Európa-bajno-
ki helyezett Bencsik testvérpár. Külön köszönet illeti 
a Dunakaland Kalandparkot, ugyanis ők biztosították 
a  felkészüléshez a  sárkányhajót. A  győztes csapat: 
Süle Barnabás, Hubay Zsófia, Stiglincz Orsolya, Török 
Vanessa, Ács Enikő, Váczai Enikő, Szűcs Boglárka, Bencsik 
Zsuzsanna és Attila, Németh István, Vajda Béla, Hamar 
Péter, Józsa Gábor, Bársony Antal, Szabó László, Horváth 
László, Rabnecz Károly, Dalnoki Tibor, Bognár Viktor, 
Süle József és Nagy Árpád.
A rodeóbika versenyszámban a Szálender Lovastanya 
versenyzői indultak városunk színeiben; harmadik 
helyezést ért el Simon László csapata: Süli Judit, Végh 
Andrea, Komonyi Anita, Atkári Gergő és Lizicska Imre. 
A falmászás alkalmával a Dunakaland Kalandpark csa-
pata, Pozsgai Anett, Szmeskó Balázs és Szakmári Zsolt 
egészült ki a rodeóbikán szereplő Atkári Gergővel, és 
második helyezésével kiváló eredményt ért el az iga-
zán profi falmászókat felvonultató Dunakeszi mögött. 
A szkander a sárkányhajóhoz hasonlóan gödi győzel-
met hozott. A  csapat tagjai, Barzsó Henrietta, Barzsó 
Alexander, Somogyi Dávid és Makai Viktor kiválóan 
versenyezve előzték meg Dunakeszit. A  sörivóver-
senyben Mogyoród győzött, második helyen Göd, 
a  harmadikon Dunakeszi végzett. A  főzőversenyben 
második helyezést ért el a gödi Szent Hubertus étte-
rem csapata Kocsis Mariann vezetésével, méghozzá 
a  bográcsban elkészített paradicsomos töltött ká-
posztával. Az utolsó próba a kötélhúzás volt, melyet 
a Növényi Norbert olimpiai bajnok birkózóval erősített 
házigazdák nyertek meg; a  Markó József polgármes-
terrel felálló Göd harmadik lett. 

V.F.

Gödi gólkirályok a megye legjobbjai 
között
Nívós elismerésben részesült a Gödi SE labdarúgó utánpótlása.  Idén 
először rendezték meg a Pest megyei Labdarúgók Gólkirály-gáláját 
a  budapesti megyeháza dísztermében. Az utánpótláscsapatok szá-
mára szervezett augusztusi eseményen két korosztályban is gödi 
illetőségű gólkirályt köszöntöttek. 
– Az   U-13-as korosztályból  Gergely Zoltán edző tanítványa, Illésy 
Krisztofer lett a  gólkirály 32 találattal; míg a  17 éven aluliak között 
a  magam irányította csapat egyik tagja, Martin-Gál Miklós kapta 
a  díjat, ő 38 gólig jutott. A  díjátadón részt vett Balázsovits János, 
szakosztályunk utánpótláscsapatainak technikai vezetője. A  gálát 
állófogadás zárta, ahol a gyerekek elbeszélgethettek többek között 
a mexikói olimpia bajnokával, az európai ezüstcipős Dunai Antallal, 
aki nagyon sok bölcs dolgot mondott el a fiatal focistáknak. A díjá-
tadók között ott volt Orosz Ferenc, volt NB I.-es gólkirály, Benkő Tamás 
Pest megyei szövetségi igazgató, aki maga is többször járt gödi mér-
kőzéseken, továbbá Pozsgai Éva, az MLSZ marketingreferense – szá-
molt be az eseményről Pató Gábor utánpótlás-vezető.

Kézilabda-eredmények
2012. szeptember 30., vasárnap
NB II.-es női felnőtt: Göd SE – Pestszentimre SK 28:22
Góllövők: Petró B. 4, Németh 2, Márta 1, Merényi 1, Kovács 3, Volentics 6, Gruber F. 5, Kemenczik 6.
NB II.-es női junior: Göd SE – Pestszentimre SK 24:21 
Góllövők: Petró L. 2, Mucs 6, Kemenczik 5, Gulyás 3, Gruber Z. 5, Krafcsik 2, Kovács 1.

Labdarúgás: utánpótlás-eredmények
Szeptemberben a Gödi SE négy korosztályban indított csapatot a bajnokságban.
U-19 ifi I.:  Pilisszántó SE – Gödi SE 2:1 (gólszerző: Mangold)
Gödi SE – Pilisszentiván SE 12:0 (Martin-Gál 8, Végső, Szekeres, Csánki K., H. Zováthi Ö.)
U-17 ifi II.:  Gödi SE – Dunakeszi Kinizsi USE 2:1 (Pivarnyik P., Balázs M.)
Őrbottyán KSK (U-19) – Gödi SE (U-17) 1:1 (Molnár)
U-15 serdülő I.: Csomádi KSK – Gödi SE 2:8 (H. Zováthi B. 3, Ribényi 2, Budai 2, Sebő)
Fóti SE – Gödi SE 2:14 (Ribényi 4, Budai 3, Illyési 2, H. Zováthi B. 2, Nyírő, Sebő, Gergely)
U-13 serdülő II.: Vác VLSE – Gödi SE 2:2 (Ráth, Székely).

A kitüntetettek és edzőik. (Balról: Gergely Zoltán, Illésy Krisztofer, Martin-Gál 
Miklós, Pató Gábor, valamint Mohai Gábor szakosztályvezető)
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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. október 26-án, pénteken 13 és 17 óra között
állatfigurákat készítünk termésekből (dió, mogyoró).
Havas Nelli segítségével pedig folytatódik a marionettbábok 
összeállítása.

Ady Fiókkönyvtár
2132 Göd, Kálmán u. 13., telefon: 27/345-101
2012. november 9-én, pénteken 13 és 17 óra között őszi 
termésekből, természetes anyagokból, csuhéból készítünk 
játékokat.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
www.godikonyvtar.hu

Játékos „angolovi” indul
Ha szeretné, hogy gyermeke vidáman és hasznosan töltse 
a szombat délelőttöket, akkor itt a nagy lehetőség!
Kanadában szerzett 20 éves gyakorlattal rendelkező 
szakképzett óvó néniként várom angol nyelvű játékokkal, 
énekekkel, mondókákkal a 4-7 éves korú gyerekeket minden 
szombaton 9.30-tól 10.30-ig.
Itt és most gyermeke játékos formában alapozhatja meg 
és fejlesztheti angoltudását, amely a mai világban fontos 
követelmény. 
Az első foglalkozást október 13-án tartom a József Attila 
Művelődési Házban.
A foglalkozásokra folyamatosan be lehet kapcsolódni.
Óradíj: 600 Ft
Várom az érdeklődőket!

Infó: Kovácsné Kiss Márta
mobil: (06-30) 709-4090

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

Október

1. 
hétfő

13.00–15.00
Kertbarátok összejövetele

6. 
szombat

9.00–13.00 
Babaruha- és játékbörze
A börzén megválhatnak a kinőtt 
ruháktól, a feleslegessé vált 
játékoktól, használati tárgyaktól, 
és megtalálhatják azokat, amikre 
épp most van szükségük.

6–7.
10.00–18.00 
Jobb agyféltekés rajztanfolyam
A tanfolyamot vezeti: Farkas Éva 
iparművész.

8. 
hétfő

13.00-15.00
Mozgáskorlátozottakat Pártolók 
Klubjának összejövetele

12. 
péntek

13.00–17.00 
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

13. 
szombat

17.00
 Gál Lehel festőművész 
„Silencium” című kiállításának 
megnyitója.
A kiállítást megnyitja: Galambos 
Ádám evangélikus teológus, 
az Asztali Beszélgetések Kulturális 
Alapítvány kuratóriumának 
elnöke
A kiállítás megtekinthető 
november 6-ig, a JAMH más 
rendezvényeihez igazodva.

12–15.
18.00
Megnyitó – Hobbikiállítás 
a Mozgáskorlátozottakat 
Pártolók Klubjának 
szervezésében
Nyitva tartás: hétfőn 9-től 12-ig, 
szombaton és vasárnap 10-től 
17 óráig 

20–21.
10.00–18.00 
A jobb agyféltekés 
rajztanfolyam aktuális 
kurzusának második két napja.
A tanfolyamot vezeti: Farkas Éva 
iparművész.

Október

18. 
csütörtök

13.00–17.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

20. 
szombat

14.30
A Cukorbetegek Klubjának 
összejövetele

21. 
vasárnap

18.00
Operabarátok órája: Verdi 
bicentenárium – I. rész
Fellépnek az Animato 
Operatársulat művészei: Kovács 
Ágnes, Pető József, Lukács István
Zongorán kísér: Salgó Tamás, 
a Magyar Állami Operaház 
karnagya
Műsorvezető: Apagyi Melinda
A részvétel díjtalan.

26. 
péntek

16.00
A Nóta Klub összejövetele

31. 
szerda

13.00–16.00
A Vöröskereszt Gödi 
Szervezetének összejövetele

November

3. 
szombat

9.00–13.00 
Babaruha- és játékbörze
A börzén megválhatnak a kinőtt 
ruháktól, a feleslegessé vált 
játékoktól, használati tárgyaktól, 
és megtalálhatják azokat, amikre 
épp most van szükségük.

5. 
hétfő

13.00–15.00 
Kertbarátok összejövetele

9. 
péntek

13.00–17.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

18.00
Farkas Csaba festőművész 
„Nosztalgia” című kiállításának 
megnyitója. 
A kiállítást megnyitja: Gál Lehel 
festőművész.

12. 
hétfő

13.00–15.00
A Mozgáskorlátozottakat 
Pártolók Klubjának 
összejövetele

16. 
péntek

17.30
Detre László „Régi bútorok 
egykor és ma” címmel a régi 
bútorok típusairól, jellemzőiről, 
használatáról tart vetítettképes 
előadást. 
A részvétel díjtalan. 

20. 
szombat

17.00
Retró Ady Klub
Program: Retró Híradó. 
Évfordulók, képek a múltból.
’56-os Emlékest. Gödi fotók, doku-
mentumok vetítése. Beszélgetés 
résztvevőkkel és utódokkal. 
„Mindig új élet lesz a vérből – In 
memoriam Iván Kovács László” 
A Debrecen Televízió filmjének 
vetítése.
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Rajztanfolyam 
2012. október 6–7-én és 20–21-én
a József Attila Művelődési Házban
Szeretnél 4 nap alatt megtanulni rajzolni, minden elő-
képzettség nélkül?
Ehhez a tanfolyamhoz nincs szükséged kézügyességre, 
rajztudásra. Itt a   kreatív jobb agyféltekédet aktiválod. 
A tanfolyam elvégzése után nemcsak a rajzolásban, ha-
nem az  élet más területein is sokkal kreatívabb leszel, 
önbizalmad, intuícióid erősödni fognak. Figyelmed és 
koncentrálóképességed javulni fog, s  egy új látásmód 
alakul ki benned. A tanfolyam során megszabadulhatsz 
a benned tudat alatt dolgozó negatív energiáktól, blok-
koktól, melyek gátolták életedet. Új képességeid bir-
tokában könnyebben tudsz majd harmóniát teremteni 
a mindennapjaidban, a környezetedben.
A tanfolyamot vezeti: Farkas Éva iparművész
A 4 napos kurzus ára, amely magában foglalja az anyag-
költséget is: 28 000 Ft.
Jelentkezés a (06-30) 700-4443 telefonon, illetve e-mail-
ben: farkaseva.gobelin@gmail.com
vagy a  József Attila Művelődési Házban személyesen 
(2131 Göd, Pesti út 72.),
telefonon: (27) 532-160, (06 20) 254-5124,
e-mailben: info@godimuvhaz.hu
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ANGOL ÉS NÉMET NYELVTANFOLYAMOK 
INDULNAK SZEPTEMBERBEN GYEREKEK 
(ÓVODÁSKORTÓL) ÉS FELNŐTTEK RÉSZÉRE.

SZERETETTEL VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ TANÍTVÁ-
NYAINKAT KEZDŐ, ÚJRAKEZDŐ, HALADÓ, 
TÁRSALGÓ ÉS NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ 
SZINTEN.

JELENTKEZÉS AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMO-
KON, FOLYAMATOSAN:
(06-70) 409-2329 • (06-70) 270-4664

•  szempilla-hosszabbítás
•  kozmetikai kezelések
•  cellulit kezelések
•  masszázs
•  infraszauna

2131 Göd, Pesti út 91.
Bejelentkezés:

(06-30) 410-1226
www.szempillaszalon.hu

kozmetikus
&szempilla
designer

Sebők Andrea

Hamarosan december, 
és megérkezik a Mikulás!
Ha szeretnétek meglepni 
gyermekeiteket azzal, hogy 
a Mikulás személyesen látogassa 
meg őket, akkor írjatok a

manyikandras@gmail.com
e-mail címre. Árajánlat kéréséért írhattok is, 
de telefonon is elérhetőek vagyunk!

(06 30) 676-5727

Kedves Szülők!

Elfoglaltsága van, 
és nem tudja kire bízni 
a gyermekét? 
Forduljon hozzám 
bizalommal!
Végzős, tapasztalatokkal rendelke-
ző óvodapedagógia szakos hallgató 
gyermekfelügyeletet vállal Göd te-
rületén, hétköznap és hétvégén is.

Elérhetőségeim: 
(06 20)585-8066
e-mail: 
elekmonika19@freemail.hu

Készletkisöprő
akció VÁCON

3.999.000 Ft

3.299.000 Ft-tól

Kia Ceed Kombi 1.6 Dízel 115 LE Exclusive
(Felszereltség: tempomat, ülésfűtés, két zónás digit klíma, alufelni)

Az akció a készlet erejéig érvényes.

Kia Rio Dízel 75 LE klímával + ESP
(kombinált fogyasztás: 3,9 l/100 km)

Kia-Vác
2600 Vác, Bolgár u. 2.
Tel.: (27) 504-805
Mobil: (20) 971-5365
E-mail: szalon@kiavac.hu

5.099.000 Ft helyett
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A Neutó Kft. ajánlata 2012. 10. 31-ig!

Lb-Knauf
fl exibilis csemperagasztó

2.450 Ft/25kg zsák

Lb-Knauf
prémium kézi alapvakolat

1.199 Ft/40kg zsák

Lb-Knauf
Nívó Plusz 3-15 mm padlókiegyenlítő

2.249 Ft/25kg zsák

Raklap díja: 2450,- /db, raklap használati díja: 250,- /db. Az árak tartalmazzák az áfát és a készlet erejéig érvényesek!. 10 raklap felett Dunakeszin 
és 25 km-es vonzáskörzetében szállítással és ledaruzással együtt értendők! Nagyobb mennyiség esetén kérjen egyedi árat elérhetőségeinken! 

Az ár 5 m3 felett, 15 cm vastagságig Dunakeszi 
és 25 km-es vonzáskörzetében kiszállítva, 

ledaruzva érvényes!

Kertépítő-szépítő akció

Extra kedvezmény tetőablakokra, 
beépítő keretekre, és árnyékolókra!

Fenyő fűrészárú 
szarufa, szelemen, 
gerenda 6 méterig: 

58.300 Ft/m3

LB Knauf kvarchomok
Térkő besöpréshez

865,-/zsák
40 kg/zsák

Térkő alaphoz
Bazalt 0-35-ös: 3.683 Ft/m3

Töltősóder
3.048 Ft/m3

Térkő szintezéshez
0-4-es homok: 3.620 Ft/m3

Solnhofeni terméskő
5-7 mm

1.799 Ft/m2

Térkő 6 cm-es
hullám / parkett
1.875 Ft/m2 

(szürke)

2.155 Ft/m2 
(piros, sárga, barna, antracit)

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

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

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

4 m3-es 25.150 Ft, 8 m3-es 37.850 Ft
•  ömlesztett áruszállítás 1 m3-től 15 m3-ig 

1.270 Ft /m3-től
•  kerti szegély lerakása, szintezés, térköve-

zés, besöprés 1.905 Ft /m2-től
Térkő 6 cm-es
hullám / parkett
1.875 Ft
2.155 Ft
12 x 24 10 m
és parkett 10 x 20 9,7 m

1.875 Ft
2.155 Ft

hullám / parkett

és parkett 10 x 20 9,7 m

2.155 Ft

NEUTÓ VÁLL. KER. SZOLG. KFT.
Telephely: H-2120 Dunakeszi, Rákóczi út 137.
Tel.: 06-27/540-525
Tel./fax: 06-27/540-526
Mobil: 06-30/924-3106
E-mail: neutokft@t-email.hu • Web: www.neuto.hu

Nyitva tartás: H-P 700-1600 • Szo. 700-1200

Kerti szegély
100 x 20 x 5 cm

499,-/db 
(szürke)

599,-/db 
(piros, sárga, barna, antracit)

és parkett 10 x 20 9,7 més parkett 10 x 20 9,7 més parkett 10 x 20 9,7 m

Kerti szegélyLB Knauf kvarchomok Kerti szegélyKerti szegély
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Hasznosítsa a Nap korlátlan és ingyenes energiáját! 
Környezetbarát áramtermelés megbízható német 
napelemes rendszerrel, 25 év teljesítmény garanciá val.

Hivatkozzon a Gödi Körképre, és ingyenesen felmérjük 
lehetôségeit!

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

Felejtse el a magas 

villanyszámlákat!

www.wagnersolar.hu

Wagner Solar Hungária Kft. 
2120 Dunakeszi, Fóti út 92.

Wagner Solar - Gödi Körkép 84x124 mm.indd   1 2012. 03. 05.   9:10:24
RRÁÁZZD MMMMMMMMAGGGGAAAAD FORRRRMMMMMMÁÁÁÁÁÁÁÁÁBBBBAAAAAAAAA!!!!!
FFFFFFLLLLLAAAAAABBBBBBÉÉÉÉÉÉÉLLLLLLLLLLLLLOOOOOOSSSSSS��GGGGGÖÖÖÖÖÖDDDD
AAAALLLLAAAKKKFFFOOORRRRMMMÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁLLLÓÓÓÓ SSSSTTTTÚÚÚÚDDDDIIIIIÓÓÓÓ 10 PERC

A SZÉP ÉS KARCSÚ
ALAKÉRT

MMINDENEN
KOROSZTÁLYNAKKÁ

UTCAI RUHÁBAN
VÉGEZHETŐÉ Ő

10 PERC 45 PERC
EDZÉSNEK FELEL MEG

TELJES TESTVIBRÁCIÓ
AZ EGÉSZSÉGES
EDZETTSÉGÉRT

fogyás, alakformálás, zsírégetés, 
csontritkulás megelőzésére,
gerincproblémákra, inkonti nencia 
ellen, cukorbetegek vérkeringé-
sének javítására, növeli az anyag-
cserét, gyorsítja az emésztést,
celluliti s ellen, javítja
a közérzetet.





MIRE JÓ?

Felsőgöd, Lenkey u. 1.
JÖVET � MENET A VASÚT MELLETT!

+36�30�336�0604  www. abélos-göd.hu

Extra kedvezmény tetőablakokra, 
beépítő keretekre, és árnyékolókra!

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
Garanciánk a minõség!
19 év tapasztalatával állunk ügyfeleink
rendelkezésére!

Szezonvégi készlet kiárusítás

20-35% kedvezménnyel !

Újdonság! 
Android és Iphone vezérelt internetes 

alkalmazások, meglévõ és új rendszerekhez!
Redõnyök, Reluxák, Szalagfüggönyök,

Szúnyoghálók, Harmónika-ajtók, 

Roletták, Napelenzõk.

Igény szerint automatizált- napelemes, 
akkumulátoros passzív 

rendszerek, intelligens vezérlések.

www.redonyoslaci.hu • info@redonyoslaci.hu 

JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS GARANCIÁVAL!

Tel.: +36 70/ 320-0178
Hívható: H-V 07-22-ig

S.O.S. javítás 0-24-ig!

F I D U S Bt.

Árnyékolástechnikai eszközök, 
fa- és mûanyag nyílászárók, zsalugáterek 

gyártása, forgalmazása, beépítése 
rövid határidõvel!
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dr. Dragodán Katalindr. Dragodán Katalin  Pénteken 1500-17-1700

bőrgyógyász, kozmetológus, venerológus

Ivicsics EditIvicsics Edit
   

Kedden 1300-1700

klinikai gyermekpszichológus

dr. Kékesi Gábordr. Kékesi Gábor

  

Hétfőn 1730-193030

főorvos, belgyógyász, nefrológus, diabetológus

dr. Kondér Béladr. Kondér Béla

főorvos, belgyógyász, nefrológus, diabetológus  főorvos, belgyógyász, nefrológus, diabetológus

Kedden 1800-200000

szülész-nőgyógyász, gyermeknőgyógyász szakorvos

dr. Varga Imredr. Varga Imre

  dr. Kondér Béla  dr. Kondér Béla

Kedden 1800-200000

urulógus szakorvos

dr. Nyisztor Magdolnadr. Nyisztor Magdolna Csütörtökön 1500-171700

pszichiáter szakorvos, jungi és kognitív-viselkedésterápiás képpszichiáter szakorvos, jungi és kognitív-viselkedésterápiás képzettségzettség

dr. Rull Csabadr. Rull Csaba   Kedden 1700-1900

bőrgyógyász

dr. Galics Juditdr. Galics Judit  Szerdán 1600-190000

        Pénteken 900-1200

belgyógyász szakorvos

dr. Mocsai Lajosdr. Mocsai Lajos  Szerdán 1700-190000

ortopéd főorvos

Nagy Ildikó, Nagy GáborNagy Ildikó, Nagy Gábor Bejelentkezés szerintlentkezés szerint
ultrahangos vizsgálat

dr. Gellért Gábordr. Gellért Gábor  Bejelentkezés szerintBejelentkezés szerint
sebész, érsebész főorvos

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

2131 Göd, Pesti út 86.

Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig: 730-1930

Szombat: 730-1200

Minden hónapban új szezonális akciós termékskálával várjuk 
kedves vásárlóinkat! 

SÍRKŐ, MŰKŐ és MINDEN, AMI CSAK KŐ!

Göd, Rómaiak útja és Nemeskéri utca sarok 
(a gödi újtemetőnél)
Tel.: (06-20)941-3937
E-mail: lakatoskalman@freemail.hu 
www.koakobonkft.hu

A sírkövekhez október végéig ingyenes feliratot és 
ajándék vázát adunk. 

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

HYDROPRINT BT.
BRUMÁR GYÖRGY

Telefon/fax: 27/638-622
Mobil: 06-70-574-5530
E-mail: hydroprint@t-online.hu
Hívjon, és árajánlatot küldök!

Kertépítés
Kertápolás
www.bakokert.hu
(06 70) 369-4063
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Lótusz
Szépségszalon
2131, Göd, Pesti út 42/a

/Mógor-ház/

•  Pedikűr, manikűr, műköröm  • Talprefl exológia 
•  Paraffi  nos kéz- és lábápolás • Feszítőszálas spange
 Bejelentkezés: 06-20/466-00-88 – Ujfalusi Csilla
 www.csillanails.hu
• Kozmetika
 Bejelentkezés: 06-20/532-6077 – Borbíró Zsuzsanna
• Frissítő, relaxáló, talp-, hát- és testmasszázs 
• Dr. Wu-féle fejmasszázs • Frissítő thai masszázs 
• Fül és test gyertyakezelés
 ŐSZI AKCIÓ: KETTŐT FIZET ÉS HÁRMAT KAP!
 Bejelentkezés: 06-70/434-2163 – Gellén Anikó
 www.gellenmasszazs.hu
• Fodrászat: női, férfi - és gyermek (2131 Göd, Béke út 24.)
 Bejelentkezés: 06-70/932-5893 – Vári Mónika

Szolgáltatásaink:

•  3D-s műszempilla 
 Bejelentkezés: 06-20/466-00-88 – Ujfalusi Csilla
•  Keratinos hajsimítás, hajgyógyászat 
 Bejelentkezés: 06-70/932-58-93 – Vári Mónika

Újdonságaink:

Részletek: www.katlanbowling.hu

Gyujtsd 

a pizzadobozon

található

tallérokat!
tallérokat!

10 tallért beválthatsz 

egy 32 Ø pizzára,

vagy 

1 óra bowlingjátékra!

Pizzaakció!
 14 és 18 óra között,
ha 2 db 32 cm-es pizzát rendelsz, 
a második pizza 650 Ft,
ha 2 db 45 cm-es pizzát kérsz, 
a második pizza 1200 Ft,
helyben fogyasztva és kiszállítva is!

Menü a hétvégén is!Menü a hétvégén is!
Hétköznap kétféle, hétvégén egyféle menüt ajánlunk 690 
Ft-tól,  12 és 15 óra között. Elorendelés esetén menünket ki 
is szállítjuk 12 és 13.30 között.

 Nyerj annyi 

 pohár sört, 

 ahány kg 

 a súlyod!
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Göd, Nemeskéri utca, az új köztemető mellett.
Várjuk önt is megszokott kínálatunkkal, és folyamatosan frissülő 
árukészleteinkkel. Vágott virág, cserepes növények, palánták, 
ajándék- és kegyeleti tárgyak, mécsesek.

Születésnapi, névnapi és egyéb alkalmakra csokrok,virágtálak, 
növény-összeültetések és egyedi kompozíciók az ön elképzelése, il-
letve a mi ajánlataink alapján. Ön megálmodja, mi megvalósítjuk, 
kérésre ön helyett meg is álmodjuk…

 Kegyeleti virágkötészet: koszorúk, sírcsokrok, csokrok, koporsó- és urnadíszek – lehetőség 
szerint akár azonnal is. Hagyományos és modern, egyedi koszorúk – az ön tetszése szerint.

A mindenszentekre megszokott bő választékkal (koszorúk, vágott virágok, nagyfejű krizan-
témok, télálló cserepes növények stb.) készülünk. Várjuk kedves régi és leendő vevőinket!

Tel.: (06 20) 330-4276, (06 20) 918-5789), e-mail: vicusvirag@gmail.com
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9–17, szombaton és vasárnap 9–16 óráig, 
de előzetes megbeszélés alapján nyitvatartási időnket az ön megrendeléséhez igazítjuk.

Vicus Virág 

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 bérelhetők.

Érdeklődni a (06 30) 977-9687
számon Halmai Gábor létesítményvezetőnél,
vagy személyesen a helyszínen lehet.

Mindenkit szeretettel várunk!

Sportcsarnokok
terembérleti lehetőségei és díjai

• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

• Gépjármű átírás
• Első forgalomba helyezés
• Üzembentartói jog bejegyzése
• Forgalomból történő kivonása
• Forgalmi, törzskönyv, rendszám,  
 regisztrációs matrica pótlása
• Opciós jog törlése
• Származás ellenőrzés

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! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

Masszázsterápia: Ez az egyik leghatásosabb mód-
szer. A masszázs egyszerre több szempontból is jó, 

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

TELJES MASSZÁZS:  3000.-
MÉZES MASSZÁZS:  3500.-

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

• csomagoló anyagok, ajándéktasakok
• minőségi iskola táskák, tornazsákok, tolltartók

 • iroda eszközök • írószerek

M i n d e n ,  a m i  a z  i s ko l á b a  ke l l . . .
Tanszercsomag kapható!

Fénymásolás, iratkötés, laminálás, spirálozás!
Cím: 2132 Göd, Ady E. u. 18/B • Telefonszám: +36 20/998-0062
Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Sz: 8-13 óráig

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

Latorczai István
Tel.: 06-20-321-4801

• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

• Gépjármű átírás
• Első forgalomba helyezés
• Üzembentartói jog bejegyzése
• Forgalomból történő kivonása
• Forgalmi, törzskönyv, rendszám,  
 regisztrációs matrica pótlása
• Opciós jog törlése
• Származás ellenőrzés

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! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

Masszázsterápia: Ez az egyik leghatásosabb mód-
szer. A masszázs egyszerre több szempontból is jó, 

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

TELJES MASSZÁZS:  3000.-
MÉZES MASSZÁZS:  3500.-

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

• csomagoló anyagok, ajándéktasakok
• minőségi iskola táskák, tornazsákok, tolltartók

 • iroda eszközök • írószerek

M i n d e n ,  a m i  a z  i s ko l á b a  ke l l . . .
Tanszercsomag kapható!

Fénymásolás, iratkötés, laminálás, spirálozás!
Cím: 2132 Göd, Ady E. u. 18/B • Telefonszám: +36 20/998-0062
Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Sz: 8-13 óráig

• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

• Gépjármű átírás
• Első forgalomba helyezés
• Üzembentartói jog bejegyzése
• Forgalomból történő kivonása
• Forgalmi, törzskönyv, rendszám,  
 regisztrációs matrica pótlása
• Opciós jog törlése
• Származás ellenőrzés

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! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

Masszázsterápia: Ez az egyik leghatásosabb mód-
szer. A masszázs egyszerre több szempontból is jó, 

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

TELJES MASSZÁZS:  3000.-
MÉZES MASSZÁZS:  3500.-

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

• csomagoló anyagok, ajándéktasakok
• minőségi iskola táskák, tornazsákok, tolltartók

 • iroda eszközök • írószerek

M i n d e n ,  a m i  a z  i s ko l á b a  ke l l . . .
Tanszercsomag kapható!

Fénymásolás, iratkötés, laminálás, spirálozás!
Cím: 2132 Göd, Ady E. u. 18/B • Telefonszám: +36 20/998-0062
Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Sz: 8-13 óráig

ROBOGÓVÁSÁR!

SZEMÉLYGÉPKOCSIK KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁSA, BIZOMÁNYOSI ÉRTÉKESÍTÉSE, 

HITELÜGYINTÉZÉS.

KARAMBOLOS, SÉRÜLT AUTÓK JAVÍTÁSA 
KÁRÜGYINTÉZÉSSEL EGYÜTT.

Autószerviz, javítás, olajcsere, gumiszerelés!

&Soul
Body

Shape A lelek es a test formalasa,
, , ,

k

2131 Göd, Török Ignác u. 1.
www.soulandbody.hu

+36 30 908 2919

Bejelentkezés 
szükséges!

Az egész testre ható izomstimuláló
edzésforma Gödön!

Zsírégetés, izomépítés, alakformálás,
cellulitisz-kezelés, vitalitás 20 percben!

Rehabilitációs és prevenciós kezelés 
gyógytornász közreműködésével 20 percben!
Gyógymasszőreink biztosítják, az edzések, 

rehabilitációs kezelések utáni pihenést, relaxálást!

További szolgáltatásaink: 
Pszichológia,

Jobb agyféltekés rajzoktatás,
Rendszer- és Családállítás, Arcelemzés

Hetente 2 x 20 perc edzéssel
látványos eredményt érhetsz el Magyarország 

leghatékonyabb mozgásformájával!

Mindenkit sok szeretettel várunk 
üzletünkben a Soul & Body Shape-ben!

Próbaedzésünk 1800 Ft, amit 
bérlet vásárlása esetén jóváírunk!

SZÉP kártya elfogadóhely Facebookon is elérhetőek vagyunk!

KONTÉNERRENDELÉS
Sitt-, sóder-, homok- és

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

konténerekkel.

GÉPI FÖLDMUNKA

06-20-941-5805

GÉPI FÖLDMUNKA

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
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• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

• Gépjármű átírás
• Első forgalomba helyezés
• Üzembentartói jog bejegyzése
• Forgalomból történő kivonása
• Forgalmi, törzskönyv, rendszám,  
 regisztrációs matrica pótlása
• Opciós jog törlése
• Származás ellenőrzés

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! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

Masszázsterápia: Ez az egyik leghatásosabb mód-
szer. A masszázs egyszerre több szempontból is jó, 

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

TELJES MASSZÁZS:  3000.-
MÉZES MASSZÁZS:  3500.-

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

• csomagoló anyagok, ajándéktasakok
• minőségi iskola táskák, tornazsákok, tolltartók

 • iroda eszközök • írószerek

M i n d e n ,  a m i  a z  i s ko l á b a  ke l l . . .
Tanszercsomag kapható!

Fénymásolás, iratkötés, laminálás, spirálozás!
Cím: 2132 Göd, Ady E. u. 18/B • Telefonszám: +36 20/998-0062
Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Sz: 8-13 óráig

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

BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

S Á R G A B A R A C K
VÁ S Á R !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ELŐJEGYZÉSSEL, AKÁR 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS

Tel: 06-20-519-2140
      06-27-332-814

Cím: Göd, Révay u. 16.

A P R Ó H I R D E T É S
HITELEK BANKOKTÓL! Jelzáloghitelek kizárólag ingatlan fedezettel. Problémás hitelek kiváltása, 
végrehajtás, APEH terhek megoldása: BAR listás is lehet a zálogkötelezett. Drága devizahitelét fo-
rint alapúra váltjuk. Közösen megtaláljuk a megoldást. Minden előzetes költséget megelőlegezünk.
Fekete Gyöngyi
Tel.: 06 70 632 8993

FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák kivágása alpintechnikával is, kosaras daruval! 
Elszállítás megoldható.
Tel.: 06 30 463-4070, 06 27 337-353

HÁZHOZ MEGY! Fodrász, gyógypedikűr, gyógymasszőr! Hívd Idikót!
Tel.: 06 70 269-8446

KERESEK ALSÓGÖDÖN 40-50 m2-es ingatlant kis kerttel.
Tel.: 06 30 957 7870

KIADÓ KÉT SZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS TETŐTÉRI LAKÁS FELSŐGÖDÖN nemdohányzó házas-
párnak, vagy egyedül állónak hosszú távra Tel.: 06 70 238 0876

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

ALSÓGÖDI ÁLLOMÁS KÖZELÉBEN EGYSZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS, BÚTOROZOTT ALBÉRLET 
hosszú távrakiadó Tel.: 06 20 966 4966

E G YE D I  B Ú TO R K É S Z Í T É S !
Ingyenes helyszíni felmérés, tervezés.

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

Faanyag védelem, gyalulás, megmunkálás, ger-
endák egyedi méretben is, bitumenes zsinde-

lyek, OSB lapok, szigetelő anyagok.
Tetőléc akció: 3 fm-ig 68 Ft/ fm, Zsindely: 1480 Ft/m2

Svéd, német lambéria akciók, 1100Ft/m2 ártól a 
készlet erejéig. Tüzifa, biobrikett, német brikett, 

kazánszenek, kalodás tüzifa.

2131, Göd Pesti út 116. Tel.: 0627 345 098

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

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.

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

Latorczai István
Tel.: 06-20-321-4801

AUTÓBONTÓ

Regisztrált autóbontó személy- 
és tehergépjárműveket bontásra 
megsemmisítésre, ingyen átvesz 
igény szerint teljeskörű ügyinté-
zéssel.

BONTÁSI ÁTVÉTELI
IGAZOLÁST ADUNK!

Gödi iparos centrum
2133 Sződliget, 2-es főút, 27,5 km
Tel.: 06-30/951 3192

SÍRKŐ AKCIÓ!
KAMATMENTES HITEL!

Márvány, gránit,
 mészkő síremlékek készítése.

Épületek teljeskörű műkövezése.

Lépcsők, párkányok, fürdőszoba 
és  konyhapultok gyártása.

Ablakpárkányok, készítése szinte azonnal.

Baluszter korlátok, kerti díszek, 
grill sütők készítése.

Kerítéspanelek, járdalapok 
és kerítésoszlopok készítése.

Elköltöztünk! Új cím!
Műhelyünk a gödi temetőnél

található.
Mobil: 06-20-9413-977 

Fax: 06-27-331-663
E-mail: lakatoskalman@freemail.hu

www.koakobonkft.hu

Temetkezés
Teljeskörű temetkezési szolgáltatás

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

ügyelet: 06 20 9331-302
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.

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

•  ELADÓ Gödön, csendes, nyugodt környezetben, kis patak mellett 610 m2-es telken épült 
80 m2-es, 2 szobás, fedett teraszos, egyszintes családi ház a tetőn kis toronnyal. Teljes 
közmű, gáz cirkó és vegyes tüzelésű kazán, ipari áram, tömegközlekedés 8–10 percre, iskola, 
óvoda, bevásárlási lehetőség a közelben. Irányár: 12 950 000Ft. Telefon: (06-20) 953-0592.

•  Gyakorlott hirdetésszervezőt keresünk országos terjesztésű luxusmagazinhoz. 
Érdeklődni lehet: (06-20) 314-2642.

Felejtse el a magas gázszámlákat! Gondoskodjon ott
hona fûtésérôl megbízható osztrák windhager faelgázo
sító/pellet kazánnal, és élvezze a megtakarítás elônyeit! 

Hivatkozzon a Gödi Körképre, és a beüzemelést in gye
nesen elvégezzük Önnek!

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

Lefaragna a fûtési 

költségekbôl? 

www.wagnersolar.hu

Wagner Solar Hungária Kft. 
2120 Dunakeszi, Fóti út 92.

Nyílt nap a Palánta Óvodában
október 18-án délelőtt.

2131 Göd, Kodály Zoltán u. 19.
www.palantaovi.extra.hu

Tel.: 06-20 5530-951
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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

Víz-, gáz- és fűtésszerelés,
duguláselhárítás,

bojlerjavítás.

FÖVÉNYESI CSABA
(06 30) 932-2114

30 éves tapasztalattal rendelkező 
tanárnő német nyelvoktatást vállal, 

minden szinten. Nyelvvizsga, érettségi-
felkészítés, iskolai korrepetálás. 
Komplex iskolai felzárkóztatás, 

tanulássegítés. 
Magas színvonal, alacsony árak! 

Tel.: (06-20) 405 7675.

BŐR- ÉS TEXTIL-
RUHÁZAT-JAVÍTÁS,

ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

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, 

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

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

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

Gödieknek KEDVEZMÉNY!

Automata mosógépek
szervizelése garanciával, 

márkától függetlenül.
Vízszerelés, bojlerek javítása.

(06-20) 9466-567
(06-70) 589-0015

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: 12,9 M Ft. 
Érdeklődni lehet a (06 30) 817-36-17-es telefonszámon.

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: 7,4 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

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!



38

Húsdiszkont nyílt Gödön

Szeretettel várunk mindenkit!

További kínálatunkból:

Cím: Felsőgöd, Duna út 41.
(Autópihenő mögött)
Telefonos rendelésfelvétel: (06-27) 33-23-63
E-mail: husdiszkont@gmail.com

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

Tartósan alacsony diszkontárak!

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

Sertéshúsok:
Karaj .......... 1130 Ft
Comb ..........1110 Ft
Lapocka ..... 1090 Ft

Tarja ........... 1090 Ft
Oldalas ...... 1080 Ft

Szárnyasok:
Csirkemell fi lé ........1350 Ft
Csirkemell (csontos)..1190 Ft

Csirkeszárny ........... 630 Ft
Kacsacomb ........... 1680 Ft
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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
•  Új bölcsis és ovis csoportok napi fejlesztő 

foglalkozásokkal
• Iskolai felzárkóztatás, tanulássegítés

•  Német és angol nyelvoktatás egyénileg 
és csoportosan, gyermekfelügyelettel

• Babamasszázs, baba-mama klub 
• Uszodai foglalkozások

Megnyitotta kapuit a Játszoda Családi Napközi és Fejlesztő Ház!

Mindennap én viszem a fiúkat uszodába, de a kedvenc műsoromat így sem szalasztom el

Anna (38) Gödön lakik, s  ahogyan ő fogalmazott: 
élik a fiatal családok sűrű mindennapjait. „Két gye-
rekünk van, és sokat dolgozunk, kevés az üresjárat. 
Persze szeretem a pörgést, a családdal járó felada-
tokat. A férjemmel mindent jól elosztunk, de az is 
igaz, hogy egyre kevesebb idő és energia jut arra, 
hogy esténként moziba menjünk vagy otthon 
kikapcsolódjunk, pedig szeretem a jó filmeket, té-
véműsorokat.”

Anna néhány héttel ezelőtt egy internetes portá-
lon olvasott először az IPTV-ről. „Először az keltette 
fel a  figyelmemet, hogy felvehetem a  műsorokat. 
Ez nekem nagyon hasznos, mert így saját időbe-
osztásom szerint tudok tévét nézni. Mióta a sráco-

kat minden este uszodába viszem, szinte egyszer 
sem néztem meg a kedvenc sorozatomat, és a hír-
adóról is rendszerint lemaradtam. Az  is tetszett, 
hogy az adást megállíthatom és visszatekerhetem. 
Mivel Gödön az  Invitel a helyi szolgáltató, először 
hozzájuk mentem el utánanézni az  IPTV-nek.” 
A szolgáltató honlapján Anna talált egy tájékozta-
tót, hogy milyen extra funkciókra képes az InviTV, 
az Invitel IPTV-szolgáltatása. Sőt a weblapon azt is 
ellenőrizhette, hogy az utcában, ahol lakik, milyen 
szolgáltatásokat kínál még a cég.

„Miután elolvastam a  tájékoztatót, világossá vált 
számomra, hogy az InviTV nekünk szól. Kicsit fél-
tem, hogy nem fogom érteni a csomagajánlatot, 
mert eddig minden ilyen rendkívül komplikáltnak 
tűnt. Nagy megkönnyebbülésemre az  Invitelnél 
ez nem így történt. Az  egyszerű és áttekinthető 
táblázatból könnyű volt kiválasztani a  hozzánk 
illőt.” Miután a  férjével megbeszélte, Anna saját 
maga rendelte meg a weboldalon keresztül az In-
viTV-t, internetet és telefont egyben tartalmazó 
csomagot.

„Választhattunk volna akár 150 megabites gyorsa-
ságú internetcsomagot is, a férjem ezt szerette vol-
na, de végül az 50 megabites mellett döntöttünk. 
Azóta hihetetlen élmény a netezés is otthon, ilyen 
gyors internetet még soha nem használtunk. Mint 
megtudtam, azóta van ilyen gyors net az  utcánk-
ban, amióta az Invitel kiépítette az optikai hálóza-
tot, de nemcsak nálunk, hanem több mint 7 ezer 
másik családnál, többek között a szüleim utcájában 

is. Egyébként könnyű volt igent mondani az Invitel 
ajánlatára, hiszen most fél évig csak a felét kell kifi-
zetnünk a Mixer csomag havidíjának, a másik felét 
a  vállalat fizeti. Ahogy ők mondják, fél évig most 
Hawaii van!”

Anna néhány nap alatt megtanulta használni az In-
viTV-t. „Még csodálkoztam is, hogy én, a technikai 
analfabéta is milyen könnyen kezelek mindent. 
Nemcsak felveszem a  kedvenc műsorokat, vagy 
éppen megállítom az  adást, ha kimegyek a  kony-
hába, hanem most már a srácoknak is az  InviTV-n 
keresztül veszek fel mesefilmeket és olyan isme-
retterjesztő műsorokat, amelyeket egyébként nem 
néznének meg. Ezeket aztán esténként együtt 
nézzük a  férjemmel és a  gyerekekkel. A  felvett 
rajzfilmeknek pedig minden hétvégén még egy 
óra plusz alvást is köszönhetek. Nagyon hasznos 
a gyerekzár funkció is, ugyanis jó néhány olyan adó 
van, amit kódoltam a gyerekek elől. Ennek, persze, 
ők nem annyira örülnek, de nekik teszek jót ezzel. 
És amióta felfedeztem, hogy nyelvek közül is tudok 
választani, sok műsort angolul nézek, hogy karban-
tartsam a  nyelvtudásomat” – foglalta össze Anna 
a tapasztalatait.

Az Ön lakóhelyén elérhető, személyre szóló akciós 
ajánlatainkról, szolgáltatásainkról érdeklődjön Tele-
pontunkban (Vác, Széchenyi utca 34.), vagy keresse 
munkatársunkat, Papp Krisztiánt 
a (+36 20) 377-7167-as telefonszá-
mon, vagy a pappk@invitel.co.hu 
e-mail címen.
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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


