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Év végi ügyfélfogadási 
rend a hivatalokban
A testületi ülés döntése alapján karácsony és újév 
között idén is szünetel az ügyfélfogadás a hivata-
lokban. 
A Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda ün-
nepi nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:

Polgármesteri Hivatal
•  2012. december 24-től 2013. január 2-ig: 

igazgatási szünet
•  2013. január 3. (csütörtök) és  

2013. január 4. (péntek): 
egész napos ügyfélfogadás

Okmányiroda
•  2012. december 24. és 2012. december 31.: mun-

kaszüneti nap
•  2012. december 27. (csütörtök): 

egész napos ügyfélfogadás
•  2012. december 28. (péntek): 

pénteki ügyfélfogadási rend

Az igazgatási szünet alatt a hivatal köztiszt viselői 
éves szabadságukat töltik.

A kertekben és a házak előtti közterületen keletkező lombhulladékot 
meghatározott napokon térítésmentesen veszik át a hulladéklerakó-telepen

Testületi ülés októberben
Munkaterv szerinti ülés – 2012 október 25. 

Tavasszal változhat az építményadó mértéke
Az októberi ülésen első napirendi pontban az  építmény- és telekadóval 
kapcsolatos rendelet módosításáról tárgyaltak a képviselők. A módosítás 
– pontosabban, a  mérséklés – iránti igény a  Samsung részéről érkezett 
az Önkormányzathoz, mivel a cég vállalkozási célú épületei után a jelenlegi 
legmagasabb adósáv szerinti 1650 forintot fizet a városnak négyzetméte-
renként, miközben 16 173 m2-nyi területet különböző okok miatt nem tud 
beépíteni és hasznosítani a vállalat.  A képviselők döntése alapján az adó-
nem mérséklésének kérdésére már a  2013-as költségvetés számainak is-
meretében, a  jövő év áprilisában tér majd vissza a  testület. Amennyiben 
az adónemet mérséklik, a módosítás természetesen minden, e kategóriába 
tartozó adóalanyra vonatkozni fog.

Helyi védelem alá helyezés
Módosította a testület az építészeti és természeti értékek védelméről szóló 
rendeletet. A módosítás értelmében helyi védelem alá helyezték Göd-Új-
telepen az egykori Schöffer-kastély kapuzatából megmaradt három oszlo-
pot; valamint a Mayerffy utca 22-es szám alatti templomkertben található 
haranglábat és harangot. 

Indulhat a második ütem
Elfogadta a  testület a Búzaszem Iskola városrendezési hatástanulmányát. 
Tarjányi Judit főépítész elmondta, hogy a második ütemben a magas szín-
vonalú tervek alapján megvalósuló épületekkel nem növekszik majd a ta-
nulói létszám, csupán mód nyílik a gyerekek kényelmesebb elhelyezésére, 
valamint arra, hogy a  zajjal járó tevékenységeket (a zene- és táncórákat) 
az utcától távolabb eső, belső udvari épületben tarthassák, csökkentve ez-
zel a környék zajterhelését.  

Karácsony és újév között leáll a hivatal
Igazgatási szünet lesz a  két ünnep között a  Polgármesteri Hivatalban és 
az Okmányirodában – született meg a tavalyival megegyező döntés a tes-
tületi ülésen. Az ünnepi nyitvatartási időről lapunknak ezen az oldalán tá-
jékozódhatnak.

Kötelező agrárkamarai 
regisztráció
A 2013. február 1-21. között tartandó országos ka-
marai választásokkal megalakul az új Nemzeti Ag-
rár- és Élelmiszerkamara. A  gazdasági társaságok 
mellett az  őstermelők és az  egyéni vállalkozók is 
alanyi jogon tagjaivá válnak az új köztestületnek. 
A leendő tagok 2012. november 30-ig kötelesek 
bejelentkezni a  nyilvántartásba, és megfizetni 
az  egyszeri 5000 forintos nyilvántartásba vételi 
díjat. A november 30-i határidő a kamarai válasz-
tásokon való részvételre nézve jogvesztő.
Regisztráció: www.agrarkamara.hu
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Újabb köztérrel 
gazdagodtunk
Október közepén kis ünnepség keretében adták 
át a  Kisfaludy utcai orvosi rendelők és patika-
épület által közrefogott, felújított közteret.

A meglévő épületekhez és a  térburkolathoz 
illeszkedő, modern, szögletes formákkal ját-
szó teret Hubayné dr. Horváth Nóra okleveles 

táj- és kertépítész tervezte, akinek személyéhez 
hosszú évek óta ragaszkodik a város – hallhattuk 
Markó József polgármestertől az  ünnepélyes át-
adáson. – A Petőfi és a Kossuth tér után – amelyek 
szintén a kiváló tervező munkáját dicsérik – most 
a felsőgödieknek is elkészült az első olyan kis köz-
tere, ahol napi ügyintézéseik, sétáik közepette 
megpihentetnek, feltöltődhetnek – mondta ava-
tóbeszédében a város első embere.
Az átlós térburkolati elemekre szerkesztett derék-
szögek takaros, ötletes szőnyegmintát adnak ki, 
köszönhetően a térkövezést itt-ott megbontó üde 
gyepfelületeknek. A virágágyásokban a dísz füvek 
és virágzó évelők az őszi-téli időszakban is szemet 
gyönyörködtetőek. A terecske a közepén elhelye-
zett pergolától szinte új dimenziót kap, s a Piarista 
Szakiskola által készített míves faoszlopokra kú-
szónövényeket futtatnak majd. A  kivitelezésben 
a Generál Office Kft. és a Két Mentor Kft. vett részt. 
A  beruházás teljes költsége tizenöt millió forint 
volt, melyet az Önkormányzat saját forrásából biz-
tosított. Az elkészült értékek megóvása érdekében 
térfigyelő rendszert építenek ki.
A tervezett második ütemben egy újabb virág-
ágyást alakítanak ki az új orvosi rendelő előtt, va-
lamint sor kerül a Kisfaludy utca fásítására is.
Az ünnepélyes átadáson két óvodás képviselte azt 
a generációt, amely a birtokbavétel után vélhető-
en hosszú évtizedekig fogja használni az új teret.

VPK

Az Önkormányzat terveinek megfelelően 
folyamatosan megújulnak a város közterei

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

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal pénzkészlete
(számlákon lévő összegek + pénztár): 47 854

A TESZ és az intézmények pénzkészlete
(számlákon lévő összegek + pénztár): 12 242

Lekötött betétek összesen: 570 000
Az ÖK pénzkészlete összesen (számlákon lévő összegek 
+ pénztárban lévő összegek + lekötött összegek): 630 096

Folyószámlahitel összege: 0
A 2012. évben eddig befolyt adóbevételek összege: 1 202 529
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 M 
forintot meghaladó tétel(ek): Göd szennyvízcsatorna-hálózat V. ütem – 
2012. III. negyedévi hitelkamat és kezelési költség

10 295

Lejárt tartozások összege: 0
A fenti táblázat a 2012. október 25-ei állapotokat mutatja.

Dr. Pintér György
alpolgármester

Módosuló szakmai program
A Szociális Bizottság előterjesztésében a  testület elfogadta az  Alapszol-
gáltatási Központ szakmai programjának módosítását. Az  étkeztetéssel, 
a házi és jelzőrendszeres segítségnyújtással, az idősek nappali ellátásával, 
a családsegítéssel és gyermekjóléti szolgáltatással foglalkozó központ táv-
lati cselekvési terveket is bemutató, magas szakmai színvonalú programot 
dolgozott ki és nyújtott be elfogadásra.

Egyelőre maradnak a 30 km/órás táblák a Nemeskéri úton
Időlegesen marad a  sebességkorlátozás a  Nemeskéri-Kiss Miklós úton. 
A városi honlapon meghirdetett szavazás eredményét is figyelembe véve 
a jövőben felülvizsgálják majd a 30 km/órás sebességkorlátozás indokolt-
ságát. A  jelenlegi táblák azonban addig biztosan érvényben maradnak, 
amíg meg nem épül a gyalogosok biztonságos közlekedését lehetővé tevő 
járda a domborzati viszonyok miatt is nehezen belátható útszakaszon. 

Felülvizsgálják a gyógyvíz minőségét 
Tízévente felül kell vizsgáltatni a termálfürdő vizét ahhoz, hogy gyógyvíz 
minősítése érvényben maradjon. Idén november végén esedékes a víz új-
bóli bevizsgáltatása, amelyhez a Képviselő-testület döntésével biztosította 
a szükséges anyagi forrást.

5,4 millió forintos bevétel
Név szerinti szavazással döntöttek a testület tagjai a 6801/66 helyrajzi szá-
mot viselő, városi tulajdonban lévő ingatlan értékesítése mellett. Az ingat-
lant korábban sikertelenül árulta az Önkormányzat, ám most jelentkezett 
egy vevő, aki az  ingatlanbecslő szakvéleménye szerint reális árat ajánlott 
a területért.

Tulajdonba venné a város a Duna-parti Nyaralóházakat
A Kormányhoz nyújtotta be ingatlanvételi kérelmét a város a  Jósika utca 
14–15. szám alatti ingatlanra – a  volt BM-üdülő területére. A  tárgyalások 
alakulásáról a későbbiekben tájékoztatunk.

Térítésmentesen rakhatja le a lakosság az őszi lombhulladékot
A Településellátó Szervezet továbbra sem szállítja el az  ingatlanoktól 
a  zöldhulladékot. Az  Önkormányzat azzal támogatja az  ősszel nagyobb 
mennyiségben keletkező lombhulladék ártalmatlanítását, hogy a  lakosok 
három héten át, összesen hat alkalommal térítésmentesen adhatják le 
a zöldhulladék-telepen kertjük lombhulladékát. A zsákok térítési díj ellené-
ben történő elszállítására is lesz lehetőség. Erről részleteket a lap 13. olda-
lán olvashatnak.
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Októberben Gödön elhunytak
Kórós Mihály 58 éves
Ebneth Sándor Dezsőné (sz.: Szalai Mária 
Magdolna) 96 éves
Mázló Andrásné (sz.: Sólyom Magdolna) 90 éves
Tavas József Ferenc 64 éves
Kocsány Jánosné (sz.: Deda Mária) 88 éves
Fésüs Ferencné (sz.: Ónodi Ida Ilona) 86 éves
Garaba Jánosné (sz.: Arató Sára) 89 éves
Dr. Staller Tamás Iván 67 éves
Nagy Attiláné (sz.: Pajkos Erzsébet) 60 éves
Kovács Istvánné (sz.: Plavec Etel) 86 éves
Kapuvári Mihály 91 éves
Párkányi Ferencné (sz.: Elekes Irén) 69 éves

Októberben Gödön házasságot kötöttek
Bakos Tibor és Szajanova Irina Jurjevna
Kocsis Balázs és Ülkei Zsanett
Solymosi László és Kasza Szilvia
Berényi Kálmán Pál és Geszler Mária
Apan László Ágoston és Madarász Mária Magdolna
Molnár László és Kopász Marietta
Jenei Csaba és Katona Mónika
Korbel Vilmos György és Steidl Márta Margit
Szekszárdi Tibor és Hován Csilla Edina
Hetényi Péter Antal és Kálmán Ágnes

Lovagok 
a templomért
Egymillió forintos adomány

Lovagokkal és dámákkal egészült ki az alsógödi Szent István ka-
tolikus közösség az október 13-ai, esti szentmisén. A Jeruzsálemi 
Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend váci Szent Miklós 

Kommendája jött el, és mint a címből is kiderült: bizony nem üres 
kézzel.
Két évvel ezelőtt teljesen ki kellett cserélni a  templomtető burko-
lását, s a költségek akkorák voltak, hogy az egyházközség csak köl-
csönnel tudta vállalni azokat. Ennek, az adomány összegével csök-
kentve is még tizenöt millió forintnyi tehernek a  visszafizetéséhez 
járult hozzá most a  lovagrend, példát mutatva azoknak, akiknek 
hasonló módon lehetőségük adódik támogatni e fontos, közösségi 
célt.
Az adomány átadása kedves, meghitt műsor keretében történt: 
a  lovagrend verses irodalmi estet rendezett, amelyre dr. Beer 
Miklós váci megyés püspök (az est egyik fővédnöke) által celebrált 
szentmise után került sor a  templomban. Az  istenes, hazafias és 
a  bölcsőtől az  öregkorig, az  emberi életet összegző költeménye-
ket Lengyel György, a  Lovagrend tagja adta elő, közreműködtek: 
Pászthy Júlia és Berkes János operaénekesek és az Alsógödi Katoli-
kus Ifjúsági Énekkar. 
A jótékonysági est végén gróf Nyári Éva, a  Szent Lázár Lovagrend 
nagyperjelének személyes megbízottja, dr. Lengyel Zoltán, és a váci 
Szent Miklós Kommenda parancsnoka, Szalárdy József Attila adták 
át az  egymillió forintról szóló adománylevelet Marton Zsolt espe-
res-plébános úrnak. A  gödi lelkipásztor szavaiból kiderült, ekkora 
összeget egy év alatt sikerült adományokból összegyűjteni helyben, 
a kölcsön törlesztésére.
Markó József, Göd polgármestere valamennyi gödi nevében köszön-
te meg a támogatást, és erősítette meg dr. Lengyel Zoltán gondo-
latait: a  templom olyan lelki, szellemi központja a  településeknek, 
amely segít a  keresztény értékek őrzésében és továbbadásában, 
melyek függetlenül attól, hogy valaki hívőnek vagy vallásgyakorló-
nak tartja-e magát, megerősítenek és tartást adnak.

V. Pálfai Kinga

Az egymillió forintról szóló adománylevelet Szalárdy József Attila és dr. Lengyel 
Zoltán lovagok adták át Marton Zsolt plébánosnak

Karácsonyi ajándékgyűjtés 
a TOPhÁZ-nak
A Luna kávézóból az idén is karácsonyi menet 
indul a  TOPhÁZ-ba, hogy megajándékozzák 
az ott élő gyerekeket. 
December 18-áig várják mindazok felajánlá-
sait, akik segíteni tudnak játékokkal, ruhane-
művel, édességgel, gyümölccsel vagy anyagi 
támogatással. 
Cím: Luna kávézó, Göd, Termál fürdő krt. 2. 
Az ajándékokat várhatóan december 19-én 
10 órakor adják át az otthon lakóinak. A Luna 
kávéház elől induló menethez bárki csatla-
kozhat.

Adj vért, és ments meg 
három életet!

Decemberi véradások a Vöröskeresztesek 
Klubja gödi csoportjának szervezésében:
2012. december 4-én az Ady Klubban, 13-
tól 17 óráig; 2012. december 6-án a József 
Attila Művelődési Házban, 14-től 18 óráig.
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KÖZÉLET

A református egyház 
vendége volt Cseri Kálmán

Sipos-Vizaknai Gergely református lelkész 
meghívására október végén négy na-
pon át Gödön tartott evangelizációs 

igehirdetést Cseri Kálmán, aki nyugdíjazásáig 
harminckilenc éven át a  Budapest–Pasaré-
ti gyülekezet lelkipásztora volt. A  több mint 
húsz lelkiségi könyv szerzőjeként is ismert, 
szolgálataival hitükben sokakat megerősítő 
lelkipásztor prédikációinak meghallgatásá-
ra minden alkalommal megtelt a  felsőgödi, 
az  alsógödi és a  sződligeti templom. Cseri 
Kálmán, aki az  élet valamennyi kérdésére 
a  Szentírás kijelentéseiből merít útmutatást 
és reményt a hozzá fordulóknak, igehirdeté-
sében arra biztatta a  híveket, hogy a  Biblia 
olvasása közben szüntelenül arra a  kérdésre 
keressék a  választ: „Mit vársz tőlem, Uram, 
mit akarsz, hogy cselekedjem?”. 
A négy nap alatt a  lelkipásztor Péter apos-
tol életének egyes állomásain vezette végig 
hallgatóságát, megmutatva, hogy a  Jézust 
kezdettől fogva szerető Simon Péternek 
hányféle emberi gyarlóságát kellett levet-
kőznie, míg – a Mester megtagadása után – 
kétségbeesésének mélypontján újjászületve 
végül valóban Péterré lett, kősziklává, akire 
az Úr egyházát bízza. 
–  Más dolog akár évtizedeken át a  szószék 
alatt ülve hallgatni Isten igéjét, és más dolog 
Jézus tanítványává lenni, követni őt minden 
cselekedetünkben – hangsúlyozta több alka-
lommal a nagytiszteletű úr. –  Aki Jézust éle-
tébe befogadja, és valóban az ő  igéi szerint 
igyekszik élni, annak gyökeresen megválto-
zik az  élete, új és más emberré lesz. Be  kell 
látnunk, hogy az  ember nem uralkodásra 
született. Meg kell értenünk: nem Jézus van 
azért, hogy teljesítse a kéréseinket, ahogyan 
azt sokszor elvárjuk tőle. Mi  vagyunk azért, 
hogy az  ő akaratát keressük, és eszközévé 
váljunk szándékainak. Aki életének irányítá-
sát egészen Jézusra bízza, és példáját követ-
ni kezdi, az megtapasztalhatja, hogy az em-
ber a  teremtés rendje szerint Isten akaratát 
keresve teljesedik ki, és tölti be küldetését. 
Aki vonakodás nélkül valósítja meg minden-
napjaiban, amit a  Szentírás igéiből megért, 
az olyan tetteket visz végbe, amelyek mesz-
sze meghaladják személyes képességeit, és 
feltárul előtte a  páli mondat értelme: „Min-
denre van erőm a Krisztusban, aki megerősít 
engem” (Fil 4,13). 
A Gödön elhangzott evangelizációs ige-
hirdetések teljes szövege meghallgatható 
a www.alsogod.hu weboldalon.

Koditek Bernadett

A lakóotthonban élők szívesen vesznek részt közösségi eseményeken. Bócsa 
ünnepén is jelen voltak a koszorúzásnál éppúgy, mint a birkapörköltfőzésnél

Harmincöt éves a TOPhÁZ
Háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelték a  megyei in-
tézmény fennállásának harmincötödik évfordulóját. Az  egykori 
Schöffer-kastélyból átalakított épületben ma öt gondozási egy-
ségben közel kétszáz mentálisan és fizikailag korlátozott lakó él.

Az első esemény az a szakmai nyílt nap volt, amelyet a halmozot-
tan sérültek gondozásában dolgozó megyei, illetve budapesti 
kollégák számára hirdettek meg a gödi intézményben. E ritka 

lehetőséggel több mint harminc kolléga élt, s összesen tizenkilenc 
foglalkozást mutattak be számunkra a TOPhÁZ-ban, melyeket aztán 
közösen értékeltek.
Az  úgynevezett általános nyílt napon pedig képviseltette magát 
a Németh László Iskola, valamint a gödi református közösség, de szá-
mos magánszemély is ellátogatott a TOPhÁZ-ba, hogy betekintést 
nyerhessen a  lakóotthon és a  fejlesztőcsoportok életébe. A  lakók 
műsorral kedveskedtek a vendégeknek, és beszélgetni, ismerkedni 
is volt mód egymással. 
– Ezen a területen nagyon fontos a nyitás: jobban meg kell ismerni 
a  fogyatékkal élőket, hogy mindenki túljuthasson az  idegenkedés, 
a tartózkodás állapotán – mondta Formanek Tamás igazgató.
A  rendezvénysorozatot jótékonysági est zárta a  váci Madách Imre 
Művelődési Központban, melynek Bábiné Szottfried Gabriella or-
szággyűlési képviselő volt a  fővédnöke. A színpadon sérült előadók 
és „ép” művészek vállaltak közösséget: Koren Gábor előadóművész; 
a váci Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, 
a Parlando Színház Kulturális Egyesület; a váci Fónay Humania Társu-
lat két oszlopos tagja, Fehérvári Fruzsina és Smál Gábor; Hegedűs Endre 
Liszt-díjas zongoraművész; a Topház Speciális Otthon lakói, valamint 
a váci Tabán utcai Fogyatékosok Napközi Otthonának fiataljai.
– Eredményes és sikeres volt a  rendezvénysorozat, hiszen renge-
tegen ismerkedtek meg intézményünkkel és annak lakóival. Szak-
mabeliek, a  környezetünkben élők, a  jótékonysági est fellépői és 
az a több mint száz vendég, akik a váci estre jegyet váltottak. A Tel-
jes Életért Alapítványhoz több mint száztízezer forint folyt be, ami 
segít azon céljaink megvalósításában, amelyekhez nem rendelhető 
egyéb forrás: kulturális események látogatása, foglalkoztatási anya-
gok beszerzése, a társadalombiztosítás által nem finanszírozott gyó-
gyászati eszközök vásárlása – összegezte tapasztalatait a  tavasszal 
kinevezett igazgató, Formanek Tamás.

VPK
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Az államigazgatási reform jegyében 2013. január elsejével lép életbe az a megállapo-
dás, amelyet Csomád, Dunakeszi, Fót és Göd polgármesterei, jegyzői, valamint dr. Tar-
nay Richárd kormánymegbízott október 11-én írtak alá a Dunakeszi járás létrehozásáról.  

A járás központja Dunakeszi lesz, ahol 
a  Járási Hivatal is megkezdi műkö-
dését az  új esztendőben, méghozzá 

több épületben. Gödön lesz a járás egyet-
len kirendeltsége, a mai okmányiroda épü-
letében. A kirendeltség várhatóan a 2013-
as esztendő végén Kormányablakká fog 
alakulni.

Átalakuló hatáskörök
A Polgármesteri Hivataloktól az  okmány-
iroda, a  gyámhivatal, egyes szociális és 
egyes jegyzői gyámhatósági feladatok ke-
rülnek át a  járás hatáskörébe. Ezáltal a Pol-
gármesteri Hivatalból tizenhét fő távozik 
a  Járási Hivatalhoz, döntő többségben 
a  gödi kirendeltséghez. A  pontos ügytípu-
sok sorát következő lapszámunkban közli 
a  hatóság. A  hatáskörök átalakulása azt je-
lenti, hogy ezeket a döntően államigazgatá-
si feladatokat a  járás fogja ellátni, s döntés 
az ügyekben ezentúl nem városi szinten fog 
születni. Abban azonban bízhatunk, hogy 
a lakosság kevéssé fogja érezni a különbsé-
get – adott esetben az ügyintéző személye 
is azonos lehet a korábban ismertével, csak-
hogy ő  immár nem a  város, hanem a  járás 
köztisztviselője lesz.

Csökkenő hivatali létszám
Változni fog januártól az  önkormányzatok 
finanszírozása is. Az  eddigi létszámalapú 
normatív finanszírozást feladatalapú térí-
tési formára váltja az  állam. A  jogszabály-
tervezet szerint az  adott településen élők 

lélekszámához lesz rendelve a  Polgármes-
teri Hivatal köztisztviselőinek létszáma is. 
Ez a szám egy Göd méretű város esetében 
mintegy harmincöt főt jelent. A  Polgár-
mesteri Hivatalnak jelenleg hatvankét köz-
tisztviselője van, ebből a  járáshoz távozó 
kollégák számát levonva is negyvenöt főt 
számolunk. 
– Nehéz szakmai és munkáltatói döntések-
re kerülhet sor – mondta el dr. Szinay József 
címzetes főjegyző –, amennyiben a norma-
tívákhoz kell igazítani a  létszámot. Az  el-
sődleges cél továbbra is az  marad, hogy 
a lakossági igényeket minél magasabb szín-
vonalon tudjuk kiszolgálni.

Megszűnik a gödi építéshatóság
Eddigi ismereteink alapján januártól nem le-
het építéshatósági ügyeket Gödön intézni. 
A feladat és a  hatáskör nem a  Járási Hiva-
talhoz kerül majd, hanem azt a  járásköz-
pont-város, azaz Dunakeszi jegyzője fogja 
gyakorolni. A  jelenlegi információk szerint 
a gödi kollégák ugyan a  járáshoz kerülnek, 
ám Dunakeszi saját állományból tervezi el-
látni a négy települést. 
– Én még bízom abban, hogy a  jogszabály 
változhat olyan jelleggel, hogy ahol a lakos-
ság létszáma indokolja, valamint a személyi 
és technikai feltételeket a  település biz-
tosítja, a  korábbi gyakorlathoz hasonlóan 
működhetnek tovább a helyi építéshatósá-
gok – nyilatkozta dr. Szinay József címzetes 
főjegyző.

VPK

A Dunakeszin aláírt szerződés értelmében januártól több közigazgatási feladat járási hatáskörbe kerül. (Balról jobbra: dr. Tarnay Richárd 
kormánymegbízott, Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere, Markó József gödi polgármester és dr. Szinay József, Göd város címzetes 
főjegyzője)          Fotó: KesziPressz, Vetési Imre

Meghívó
A Demokratikus Koalíció

nagygyűlést tart
2012. november 16-án,

pénteken 17 órakor.

A rendezvény helyszíne 
a József Attila Művelődési Ház nagyterme.

Meghívott előadó:
Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Rovásírás 
Szombatonként rovásírás-foglal-
koztatás indul azoknak a gyere-

keknek, akik meg akarják ismerni 
őseink keze írását. 

A foglalkozást vezeti: Farkas Éva 

Helye: Turulmadár Klub
Felsőgöd, Margit u. 7.

Ideje: délután 2-től 3-ig.
A legjobbak országos versenyen 

mérhetik össze tudásukat.
A részvétel ingyenes.

Okmányirodából járási kirendeltség
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– Sokan itt a teremben a saját emlékein-
ket őrizzük 1956-ról, s a forradalmat kö-
vető időkről. És őrizzük azok emlékét is, 
akik ma már nem lehetnek közöttünk, 
de amíg éltek, sokat tettek azért, hogy 
a magyar nép történelmének e kiemel-
kedő eseménye ne veszhessen a  fele-
dés, a  félremagyarázás homályába – 
köszöntötte a  városi megemlékezésen 
összegyűlt vendégeket Markó József 
polgármester, aki nem leplezte az igen 
magas részvétel felett érzett örömét 
sem.
 A megemlékezésen a Búzaszem Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény zenetanárai és 7-8. osztályos 
növendékei adtak közös műsort a Szent 
Imre Kamarakórussal. A  versek, a  nép-
tánc és a  kórusművek adta lüktetés 
a forradalom és szabadságharc lelküle-
tét adta vissza. Azt az állapotot, amikor 
egységben, összekapaszkodva tudott 
tenni és hinni Magyarország, amikor 
a  szabadság iránti vágy erősebb volt 
a  félelemnél, és a  forradalom tisztább 
bárminél: testvérré tette az egymásnak 
korábban idegeneket is. A  közös cél: 
a  hazug, beteg eszmék és rendszerek 

leverése, a  függetlenség kivívása úgy 
kovácsolta össze az  ötvenhatosokat, 
mint azóta – sajnos – soha semmi más.
Lengyel György ünnepi beszédében 
részletesen kitért a forradalom előzmé-
nyeire – és súlyos következményeire. 
Arra, hogy az elnyomásban, hazugság-
ban, megfélemlítésben tartott magyar 
nép miképpen fejezte ki, hogy elég volt, 
hogyan vívta ki hihetetlen, páratlan 
bátorsággal néhány rövid napra a  füg-
getlenségét, és hogyan fizetett meg 
később évtizedeken át e  szabadság-
vágyáért. Lengyel György párhuzamot 
vont 1848–49 és 1956 eseményei kö-
zött, megállapítván, hogy míg az előbbi 
bátor honvédeket, vakmerő huszárokat 
és aradi vértanúkat adott a  nemzet-
nek, addig 56 névtelen pesti srácok és 
márványtáblákba vésett nevű hősök 
sorát, s egy új szimbólumot, a  lyukas 
nemzeti zászlót hagyta ránk. Vajon mi-
kor lesz iskolai vetélkedők témája a ma-
gyar történelem e  hozzánk időben is 
közeli, csodás nemzeti erőről tanúsko-
dó eseménye? Vajon mennyit tudnak 
a  mai gyerekek 1956 hőseiről? – tette 
fel a  kérdést a  szónok. A  József Attila 

1956 ötvenhatodik 
évfordulója
gödi mEgEmlékEzés

„Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.” 

(Márai Sándor: Mennyből az angyal)

A megemlékezésen az idén kicsinek bizonyult a művelődési ház nagyterme

Könyvajánló
Tóth-Bajnógel Adél Csilla 
Bilincsbe vert szabadság

Az idén jelent meg a  Püski Kiadó 
gondozásában egy ’56-os témájú 
ifjúsági regény, amelyet gödi vonat-
kozásai miatt érdemes olvasóink fi-
gyelmébe ajánlanunk.
A könyv szerzője, az 1994-es születé-
sű Tóth-Bajnógel Adél Csilla a Németh 
László Általános Iskolában végezte 
tanulmányait, majd a  váci piarista 
gimnázium tanulója lett. A ma tizen-
nyolc éves szerző nemrégiben meg-
jelent regényét tizenöt esztendős 
korában írta, jórészt azoknak a  tör-
téneteknek a  hatására, amelyeket 
az  ’56-os forradalomban részt vett 
nagyapjától hallott kora gyermeké-
veitől fogva.  A forradalmár nagyapá-
nak ajánlott könyvhöz két ma is élő 
szabadságharcos, Koszmovszky Edina 
és Wittner Mária írt előszót. Utóbbi 
ezekkel a  gondolatokkal bocsátotta 
útjára a fiatal szerző regényét:
„Köszönet a  nagyszülőknek és köszö-
net a fogékony ifjú leánynak, hogy em-
léket állított a  forradalmi ifjúságnak, 
az  elesett ifjú hősöknek, akik önnön 
vérükkel írták a  történelem lapjaira 
az  1956-os forradalom és szabadság-
harc dicsőséges napjait.”
A kötet megtalálható a városi könyv-
tár gyűjteményében, és megvásárol-
ható a  Püski Kiadó könyveit árusító 
boltokban.

Koditek Bernadett

Művelődési Házban tartott megemlé-
kezést követően a Kincsem Parkba, Iván 
Kovács László Corvin-közi parancsnok 
mellszobrához vonultak idősebbek és 
fiatalok, hogy a  gödi mártír emlékmű-
ve előtt jelképesen tisztelegjenek 1956 
hősei előtt. Koszorút helyeztek el Göd 
Város Önkormányzata mellett a pártok, 
a  civilszervezetek és az  intézmények, 
továbbá Iván Kovács László családja és 
az  56-os szabadságharcosok, forradal-
márok, nemzetőrök képviselői. A koszo-
rúzás alatt a Gödi Ifjúsági Fúvószenekar 
játszott, a Jeruzsálemi Szent Lázár Kato-
nai és Kórházi Lovagrend tagjai pedig 
zászlóval és karddal a  kezükben álltak 
díszőrséget.

VPK
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közélEt

A kaput, a lakás vagy ház ajtaját akkor 
is tartsa zárva, amikor otthon tartóz-
kodik! Mindig használja a biztonsági 

láncot is!
Társasházakban lakótársaival gondos-
kodjon a  lépcsőházak, pincék megfelelő 
zárásáról, az  illetéktelenek bejutásának 
megakadályozásáról!
Végzettségét, hivatali beosztását ne tün-
tesse fel a névtábláján, mert ebből követ-
keztetni lehet a vagyoni helyzetére! 
Az egyedül élő nők elég, ha csak a veze-
téknevüket írják ki.
Időnként vizsgálja át a  bejárati ajtót és 
környékét, hogy nincsenek-e számok, 
jelek odaírva, papírcsík, gyufaszál az ajtó 
réseibe dugva, esetleg celluxcsík felra-
gasztva. Ezeket azonnal távolítsa el, mivel 
az ön távollétei időpontjainak megfi gye-
lését szolgálják!
Ajtónyitás előtt minden esetben győződ-
jön meg – például az  optikai kitekintő 
igénybevételével – az  önhöz érkező sze-
mély kilétéről!
Ha idegenek csengetnek be, és valakit ke-
resnek, szolgáltatást, vásárlást ajánlanak, 
rosszullétet színlelnek, vagy valamilyen 
apróságot kérnek, ne engedje be őket 
lakásába. A  hivatalos személyektől is 
kérje el igazolványukat!
Ha ismeretlen személyeket látnak 
csomagokkal (doboz, bőrönd, nagy-
táska, televízió, képek, bútorok 
stb.) közlekedni a lakóházuk-
ban, fi gyeljék meg, hogy 
melyik lakásból jöttek ki. 
Próbálják megjegyezni arcvoná-
saikat, ruházatukat, az általuk 
használt jármű típusát, rend-
számát pedig írják fel!
Távollétük idejére célszerű a  csengőt ki-
kapcsolni, hogy a  lakás elhagyatottsága 
ne legyen könnyen ellenőrizhető!
Idegenekkel ne közöljék, hogy mikor nin-
csenek otthon, de rokonaiknak, jó szom-
szédaiknak mindig hagyják meg elérhe-
tőségüket (cím, telefonszám)!
Ne tüntesse fel címét a kulcstartóján!
Lakáskulcsát ne tegye ajtaja közelében 
található „biztos rejtekhelyre” (lábtörlő, 
villanyóraszekrény stb.)!
Ha a biztonsági zárat nem tudja bezárni, 
ne menjen el hazulról, mert lehet, hogy 

a bűnözők a  lakást „előkészítették” a be-
törésre. Gondoskodjon zárcseréről, de ne 
hagyja felügyelet nélkül a lakást!
Kulcsait ne tartsa igazolványaival egy he-
lyen, mert ellopásuk esetén „kulcsrakész” 
segítséget ad pontos lakcímével, autó-
rendszámával a betörőknek!
Taktikai védelemként alkalmazhatók 
olyan műszaki eszközök is, amelyek a tu-
lajdonos ottlétének látszatát keltik, pél-
dául időkapcsolóval ellátott véletlenszerű 
fény- és hanghatásokat produkáló beren-
dezések.

Mechanikai védelem
A legtöbb betörő, tolvaj az  ajtón, abla-
kon át hatol be a  lakásba, így a nyílászá-
rók védelme a  legfontosabb. Ez  persze 
vonatkozik a  pince, a  padlás, a  kamra és 
a  garázs ajtóira, ablakaira is. A  lakások 
behatolás elleni védelme kettős célt szol-
gál. Egyrészt jelzi a betörő számára, hogy 
nem lesz könnyű dolga, tehát megelőzési 
funkciója van, másrészt feltartja a betörőt, 
esetenként olyan hosszú időre, ami már 
elegendő arra, hogy leleplezzék, tetten 
érjék őt.

Bejárati ajtók
A bejárati ajtó keményfából vagy fémből 
készüljön. Az ajtólap legyen tömör, 40–50 
mm vastagságú. Csak optikai kitekintő 
legyen rajta, ablak ne. Az  ajtólap zárását 
legalább két biztonsági zár biztosítsa, ám 
még hatékonyabbak a  több ponton zá-
ródó ajtózárak vagy az  úgynevezett biz-
tonsági ajtók. A nyílászárókat kiemelés és 
feszítés ellen is biztosítani kell. A cilinder-
betéteket és a mágneses betéteket lássuk 
el védőpajzzsal, így megakadályozhatjuk 
azok mechanikai feszítését, törését.

Ablakok, kémények, szellőzők
Biztonságunk érdekében célszerű mecha-
nikai védelemmel ellátni minden olyan 
nyílást, amelynek nagysága akkora, hogy 
egy vékonyabb testalkatú ember átfér 
rajta. Egy  jól elkészített, szakszerűen be-
épített rács megfelelő mechanikai védel-
met nyújt, de a fémredőnyök, valamint – 
a modern technikát képviselő – törésgátló 

fóliák is jó szolgálatot tehetnek. Eszté-
tikai szempontból nem mindenki tö-

rekszik arra, hogy lakását minden-
hol berácsoztassa. Nekik ajánlható 

az elektronikai eszközök alkalmazása.

Elektronikai védelem
Míg a  hívatlan látogató szorgosan keresi 
záraink kinyitásának lehetőségeit, fontos, 
hogy a külvilág tudomására hozzuk: valaki 
jogtalanul be akar hatolni az otthonunkba. 
Egyik lehetőségként felszerelhetünk helyi 
riasztású hang- és fényjelző készülékeket, 
melyre hívjuk fel a szomszédban lakók fi -
gyelmét.
A másik megoldás az  ún. távriasztás, táv-
felügyelet. Ennek lényege, hogy szinte 
attól a  pillanattól kezdve, hogy a  betörő 
„dolgozni” kezd, otthonunktól távolabb, 
egy erre szakosodott központ észleli 
az  eseményt, és ún. kivonuló szolgálatot, 
„elfogókat” küld a helyszínre.

Mi a teendő baj esetén?
Ha hazaérkezésekor betörés nyomait ész-
leli, ne menjen be a lakásba! 

Ennek két oka is van: 
•  A  betörő még mindig a  lakásban lehet, 

és nem kizárt, hogy menekülése érdeké-

Tegyünk többet otthonunk biztonságáért!
gyakorlati tanáCsok a BŰnCsElEkményEk mEgElŐzésérE
Mit tehetünk a besurranások,  betöréses lopások megelőzése érdekében?  A rendőrség alábbi tájékoztatója né-
hány alapvető tudnivalóra hívja fel a fi gyelmet.

környékét, hogy nincsenek-e számok, 
jelek odaírva, papírcsík, gyufaszál az ajtó 
réseibe dugva, esetleg celluxcsík felra-
gasztva. Ezeket azonnal távolítsa el, mivel 
az ön távollétei időpontjainak megfi gye-

Ajtónyitás előtt minden esetben győződ-
jön meg – például az  optikai kitekintő 
igénybevételével – az  önhöz érkező sze-

Ha idegenek csengetnek be, és valakit ke-
resnek, szolgáltatást, vásárlást ajánlanak, 
rosszullétet színlelnek, vagy valamilyen 
apróságot kérnek, ne engedje be őket 
lakásába. A  hivatalos személyektől is 

Ha ismeretlen személyeket látnak 
csomagokkal (doboz, bőrönd, nagy-
táska, televízió, képek, bútorok 
stb.) közlekedni a lakóházuk-

Próbálják megjegyezni arcvoná-
saikat, ruházatukat, az általuk 
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Új köztéri hirdetőtáblák kerültek az utcákra!
Az utóbbi időben több olyan önkormányzati és civil kezdeményezésnek lehettünk 
tanúi, amelyeknek köszönhetően szépül, egyre rendezettebbé válik a város képe. 

Újabb állomást jelentett ezen 
az úton, hogy az elmúlt napokban 
egységes kivitelű hirdetőtáblák 

kerültek ki a  terekre, utcákra.  Markó 
József polgármester lapunknak a kö-
vetkezőket nyilatkozta:  – Mind város-
képi, mind köztisztasági szempontból 
hosszú ideje gondot jelent a  városban 
az  a kialakult szokás, hogy hirdetmé-
nyeiket a  lakosok, illetve hirdetéseiket 
a különféle szolgáltatásokat kínáló ma-
gánszemélyek és vállalkozók az  általuk 
legalkalmasabbnak vélt helyekre – vil-
lanyoszlopokra, fák törzsére, padokra, 
a forgalmasabb épületek bejárata mellé 
– helyezik ki. Mivel a  hirdetések több-
nyire rövid idő után elavulnak,  és  azok 
kihelyezője a legritkább esetben gondoskodik eltávolításukról, a szélfútta, eső áztatta 
papírfoszlányok sokak szemét sértik. Ennek a rendezetlen állapotnak a megszünteté-
se érdekében az Önkormányzat egységes, szép kivitelű hirdetőtáblákat rendelt meg 
a Piarista Szakképző Iskolától. A diákok és mestereik szép munkát végeztek, csakúgy, 
mint a TESZ munkatársai, akik felállították a fából készült, kétoldalas táblákat. Előzetes 
felmérés alapján a városnak azokon a forgalmasabb pontjain helyeztük el a táblákat, 
ahol a kiragasztott hirdetések mennyiségéből ítélve erre leginkább igény van. Minden 
tábla mellé szemetes is kerül majd. A hirdetőtáblákra bárki felteheti hirdetését, így díj-
mentesen és kulturált körülmények között juttathatja el közleményeit a városlakókhoz. 
Nem utolsósorban pedig célzottan, hiszen ezentúl mindenki tudni fogja, hol keresse 
a hirdetéseket, és nem a véletlenen múlik majd, éppen útjába esik-e az embernek az a 
fa, amelyen elolvashatná, amit más közölni szeretne vele. A közterület-felügyelet mun-
katársai rendszeres időközönként eltávolítják majd a táblákról azokat a hirdetéseket, 
amelyek már aktualitásukat vesztették, vagy állapotuk nem elfogadható. Ily módon 
lesz helyük az újabbaknak is. 
A hirdetőtáblák kihelyezésével egy időben pedig szigorú ellenőrzés indul, és az egyéb 
felületeken elhelyezett hirdetések gazdái a  kirívóan közösségellenes magatartásról 
szóló rendeletben meghatározott összegű (5 ezertől 100 ezer forintig terjedő) közigaz-
gatási bírságra számíthatnak – mondta a város polgármestere.
Göd Város Önkormányzatának 19/2012 (VI. 29.) számú rendelete értelmében ugyanis 
kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az, aki nem az arra kijelölt hirdetőosz-
lopon (táblán) helyez vagy helyeztet el hirdetést, aki közterületen álló járművet, fát, 

padot hirdetési felületként használ, aki 
út vagy járda szilárd burkolatára fest fel 
hirdetést, illetve aki a köztisztasági előírá-
sok megsértésével terjeszti reklámanya-
gát. (A rendelet hatálya alá esik nemcsak 
a  hirdetést kihelyező személy, de az  is, 
akinek a megbízásából és érdekéből a hir-
detményt elhelyezték). A  rendelet teljes 
szövege megtalálható a  városi honlapon: 
www.god.hu › Önkormányzat › Jogtár › Helyi 
rendeletek egységes szerkezetben  › A  tiltott, 
kirívóan közösségellenes magatartásokról
Hirdetni tehát szabad, de a  csak az  erre 
a célra szolgáló felületeken, és a vonatkozó 
rendelet előírásainak figyelembe vételével!

Koditek Bernadett

ben önnel szemben fizikai erőszakot fog 
alkalmazni. 

•  Ha nem megy be a lakásba, akkor a be-
törő által hátrahagyott nyomokat nem 
változtatja meg, így megkönnyíti a rend-
őrség szakembereinek munkáját.

Értesítse a rendőrséget! Méghozzá a lehe-
tő legrövidebb időn belül! 

Elérhetőségek:
Gödi Járőr (közvetlen): (06 20) 943-7676, 
Dunakeszi Rendőrkapitányság: 
(27) 341-055, a rendőrség központi 
hívószáma 112. 

•  Ha mód van rá, a szomszédokkal együtt 
tartsa szemmel lakását, hogy az  esetle-
gesen bent lévő betörő ne tudjon észre-
vétlenül távozni! 

•  Ha a rendőrség kiérkezése előtt a betörő 
mégis megpróbálna elmenekülni, azt le-
hetőség szerint akadályozzák meg! 

•  Ha ez nem megoldható, vagy nem jár 
sikerrel, alaposan figyeljék meg az  illető 
személyt és ruházatát, az általa használt 
jármű ismertetőjegyeit, menekülési út-
vonalát.

Közbiztonsági napot 
tartott a polgárőrség
Októberben az  idei harmadik sikeres 
rendezvényét tartotta meg a Göd Városi 
Polgárőrség a Dunakeszi határában lévő 
Tesco áruház parkolójában.

A közbiztonsági napon a  polgárőrség 
tagjai közlekedési tanácsokkal   látták el 
az  érdeklődőket, lehetőséget biztosí-
tottak a  SZEM (Szomszédok Egymásért) 
mozgalom bemutatkozására, valamint 
környezet- és állatvédelmi programokat 
is szerveztek. Az utóbbinak köszönhetően 
a  nap folyamán több kisállat talált örök-
befogadó gazdira. Az esemény látogatóit 
az  Orkhesztika Hastáncklub és a  Grease 
TSE táncosai, valamint a  rapper Trueway 
szórakoztatta. A  Göd Városi Polgárőrség 
a támogatásért köszönetét fejezi ki Balogh 
Andrásnak, a névadó szponzorcég vezető-
jének,  a Szívrádió Vácnak, valamennyi fel-
lépőnek, a Cicamentő Angyaloknak, a Lé-
leklánc Alapítványnak s a fővédnököknek: 
Szilasi Andreának és Nick Árpádnak, vala-
mint a  rendezvény sikeres lebonyolítását 
biztosító szervezőknek.

VPK

Az új hirdetőtáblákon bárki elhelyezheti 
hirdetését, közleményét

Új hirdetőtáblák kerültek a város 
következő pontjaira:
Felsőgöd, Duna csárda • Felsőgöd, MÁV-állo-
más, kerékpártároló • Bozóky Gyula tér, piac • 
Felsőgöd, a posta előtti terület • Termálstrand 
bejárata • Oázis lakópark, Termálfürdő Körút, 
az ABC előtti terület • Bócsa, Mayerffy utca–
Munkácsy utca kereszteződése • Nemeské-
ri-Kiss Miklós út, buszmegálló • Béke utca–
Mikszáth utca kereszteződése • Jávorka utca, 
CBA előtti buszmegálló • Göd MÁV-állomás, 
Szent István utca–Rákóczi út kereszteződé-
se • Penny Market parkolója • Kossuth Lajos 
utca–Pesti út kereszteződése • Béke út–Pesti 
út sarka • Alsógöd, a posta előtti terület

Kihelyezés alatt:
Kisfaludy utcai kis tér • Kossuth tér
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A fák alól összegyűjtött leveleket 
bezsá kolva leadhatjuk a  zöldhulla-
dék-lerakó telepen. A  lombhulladék 

leadására három héten kesztül térítés-
mentes lehetőséget is biztosít az  Önkor-
mányzat, ennek részleteiről a 13. oldalon 
találnak tájékoztatást. 
A száraz falevelek égetését Gödön nem 
tiltja rendelet, de égetni csak pénteki na-
pokon, akkor is csak 30 percen keresztül 
szabad, ennyi idő pedig nem elegendő 

egy nagyobb kupac avar elégetésére. Ezt 
a megoldást, hacsak lehet, inkább kerülni 
kell.
Környezetbarát és bármikor alkalmazható 
eljárás ezzel szemben a komposztálás.

Hogyan készítsünk komposztot?
A komposztálás egyszerű művelet, túl 
nagy szakértelmet nem igényel. Mind-
össze néhány hasznos tanácsot érdemes 
szem előtt tartanunk, és bátran belevág-
hatunk.
A témának komoly a szakirodalma, de 
viszonylag kevés a gyakorlati tapasztala-
tokon alapuló ismertetés. Ezért egy olyan 
gödi szakember tanácsát kértük, akinek 
sokéves tapasztalata van e téren, és arra 
a kérdésünkre is válasszal szolgált, vajon 
milyen hibákat követhet el a kezdő kom-
posztáló, illetve hogyan kerülheti el eze-
ket.
Az alábbiakban Zombory László gyakorlati 
tanácsait közöljük, arra biztatva minden-
kit, hogy ha eddig még nem tette volna, 
kezdje el idén ősszel a komposztálást, és 
jövő tavasszal már saját készítésű kom-
posztfölddel javíthatja kertjének termő-
talaját.

A jó komposzt készítésének 
receptje 
1.  A  komposztálás előkészítése. A  kom-

posztálandó anyagokat összegyűjtöm, 
és 5 centiméternél kisebb darabokra 
aprítom. A  lehullott falevelek – köz-
tük a diólevelek – gyűjtéséhez és ap-
rításához én a  következő módszert 
alkalmazom: A  levelek hullásának ide-
jén a  füvet már nem nyírom, hagyom 

nőni, ameddig csak lehet. Mire a  füvet 
lenyírom, addigra már jó sok levél hul-
lik közé, s  a  fűnyíró tartályába kerülve 
a  levél- és a  fűnyesedék alaposan ösz-
szekeveredik. A jó komposzt készítésé-
nek alapja ugyanis, hogy a  komposzt-
ba való anyagokat – lehetőleg minél 
többfélét – jó alaposan keverjük össze.  
(Természetesen a  leveleket külön is 
összegereblyézhetjük, és a  zöld fűnye-
sedéket utólag is elkeverhetjük a  leve-
lekkel.) Célszerű, ha 1/4–1/2 rész zöld 
hulladékot (konyhai hulladékot, füvet) 
1/2--3/4 rész barna hulladékkal (falomb-
bal) keverünk össze.

2.  A  komposztálás beindítása. A  felaprí-
tott és megfelelően összekevert anya-
got ezután egy kupacra rakom a  kert-
nek egy erre a célra elkülönített részén, 
majd megszórom a  komposztálódás 
folyamatának beindulását segítő ser-
kentőanyaggal. Ez lehet például Co-
funa, Bioclean, Amalgerol, vagy más, 
magas nitrogéntartalmú anyag, illetve 
már erjedésnek indult, de még nem 
teljesen „kész” komposzt is. Kezdetnek 
talán a Cofuna a legjobb, mert abban 
gilisztapeték is vannak. Ezután a  ku-
pacot belocsolom, majd egy műanyag 
fóliával az  egészet letakarom, hogy ki 
ne száradjon, és állni hagyom. A  kom-
poszt öntözéséhez lehetőleg esővizet 
használjunk, mert a csapvíz magas klór-
tartalma lassíthatja az érési folyamatot.

3.  Az  átforgatás. Két-három hét múlva 
a  kupacot átforgatom, meglocsolom, 
ismét jól összekeverem, hogy a  felap-
rított hulladékot egyenletesen átjárják 
a  termofil gombák, a  sugárgombák és 
a spórás baktériumok. A fóliát a halom-
ra visszahelyezem, és állni hagyom.

A komposztálás során előforduló leggyakoribb problémák és kezelésük
Komposzt állapota Ok Megoldás

Az anyag kiszárad: a korhadás leáll, szürke gombásodás 
(penészedés) jelentkezik. 

Az anyag felmelegedése vagy a száraz idő miatt túl sok víz 
párolgott el, a mikroorganizmusok tevékenysége leállt.

Célszerű a hulladékot átrakni, átforgatni és benedvesíteni, 
esetleg friss, nedves anyagot (konyhai hulladékot, 
fűnyesedéket) keverni hozzá.

A korhadás elhúzódik: az anyag száraznak látszik, és 
megjelennek benne a pincebogarak.

Túl nagy a fás anyag (száraz falevél, gally, fűrészpor stb.) aránya 
a komposztban. 

Át kell rakni, és fűnyesedéket, konyhai hulladékot kell 
hozzákeverni. A nagyobb darabokat aprítsuk fel.

Rothadó szag jelentkezik: oxigénhiányos állapot lép fel, 
az anyag túl nedves, ragadós.

Túl sok a komposztban a fás szerkezet nélküli (nitrogénben 
gazdag) friss hulladék.

Az anyagot jól fel kell lazítani, összekeverni. Ha lehetséges, 
száraz, érett komposztot keverjünk hozzá. 

Muslincák jelennek meg.
Nedves, cukortartalmú hulladék (például rohadt gyümölcs) van 
a komposzt tetején.

A friss hulladékot lazán bele kell keverni a halomba, és 
levegőztetésre van szükség. Kerti földdel vékonyan takarjuk be.

Hangyák jelennek meg. (Károsak, mivel a hasznos gilisztákat 
elpusztítják.)

Cukortartalmú hulladék van a komposztban.
Állott vízben több héten át narancshéjat kell érlelni, és 
a komposztot ezzel a lével beöntözni. 

A komposztföld magas tápanyagtartalmá-
nak köszönhetően gyönyörűen fejlődnek 
a virágok és a haszonnövények. Ezt láttuk 
Zombory László kertjében is

Mit tegyünk a lehulló levelekkel?
Ősszel minden kerttulajdonos közös gondja, hogyan szabaduljon meg  a tetemes 
mennyiségű lehullott falevéltől. Valamennyi lehetséges megoldás közül a  lomb 
komposztálása az, amely minden szempontból a leginkább javasolható.
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4.  A lebomlási szakasz. Újabb két-három hét múlva már szemmel láthatóan 
mindenütt beindult a bomlás, a kupac „összeesett”, térfogata észrevehető-
en csökkent. Ekkor újra belocsolom, átforgatom, és a félkész komposztot 
belapátolom a műanyag komposztedénybe, ahol befejeződik a lassú érés. 

Menet közben a félkész komposzt tetejére szórom a keletkező konyhai hul-
ladékot is, amelyre időről időre teszek egy rétegnyit az előző módszerrel elő-
készített, félig komposztálódott hulladékból. Ha úgy látom, hogy az anyag 
kezdene kiszáradni, némi vízzel meglocsolom. A nedvességtartalom akkor 
megfelelő, ha a keverék állaga a kicsavart szivacshoz hasonló. Ha az anya-
got száraznak látom, meglocsolom, ha túl nedves lenne, leveszem a kupac 
a  tetejéről a  fóliát, illetve felnyitom 
a komposztedény fedelét, hogy pá-
rologni, száradni tudjon.
A folyamat felgyorsítása érdekében 
a  fólia alatt érlelődő anyagot több-
ször átforgatom, újrakeverem.
Az elkészült komposzt nem más, 
mint magas tápanyagtartalmú, 
rendkívül jó minőségű föld, amellyel 
feljavíthatjuk kertünk talajának ás-
ványianyag-tartalmát, és fokozhat-
juk növényeink termőképességét. 

Koditek Bernadett

Lombhulladék ingyenes átadása 
a zöldhulladék-lerakó telepen
A lakosság az őszi lombhulladékot a Városfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bizottság októ-
beri határozata alapján 2012. november 16. 
és december 1. között  díjmentesen rakhatja 
le. Az  ingyenes átvétel időpontjai: november 
16., 17., 21., 24., 28. és december 1., 8 és 18 óra 
között.  Az  átvételkor a  lakcímkártyát be kell 
mutatni. A kiszállítást a göd-újtelepi zöldhulla-
dék-lerakó telephelyre mindenkinek magának 
kell megoldania vagy megszerveznie. (A telep 
megközelíthető a Nemeskéri útról a temetővel 
szemben lévő, kitáblázott földúton keresztül.)
Az Önkormányzat ezzel az  akcióval kívánja 
enyhíteni a  lakosok őszi zöldhulladék-ártal-
matlanítási gondjait. E térítésmentesen igény-
be vehető lehetőség a  városnak a  lerakott 
mennyiségtől függően közel 3 millió forintjába 
fog kerülni, az ártalmatlanítás költségei miatt.

Igénybejelentési határidő
A gödi lakosoknak 2012. november 30-ig 
van módjuk bejelenteni a  kisebb (60 literes) 
hulladéktároló használatára szóló igényü-
ket. Feltétel, hogy az  igénybejelentőnek ne 
legyen fizetési elmaradása a  Településellátó 
Szervezetnél. Akik ezt a  határidőt elmulaszt-
ják, azoknak csak 2014-től lesz lehetőségük 
az igény benyújtására.
Azoknak a  lakosoknak, akik már idén is a  ki-
sebb kukát választották, a  következő eszten-
dőben automatikusan 60 liter/hét mennyiség 
után fogják kiszámlázni az éves szemétszállítá-
si díjukat.

Közterületi fák gondozása
A Közterület-felügyelet felkéri az  ingatlantu-
lajdonosokat, hogy az  ingatlanok előtti fák 
és bokrok karbantartásáról gondoskodjanak 
(például az úttest vagy a  járda fölé lógó ágak 
metszéséről) az akadálymentes közlekedés és 
a balesetveszélyes, nem megfelelően belátha-
tó útkereszteződések, útszakaszok megszün-
tetésének érdekében.

Fasorok felújítása
A Béke, a  Duna és az  Ady Endre úton ősztől 
tavaszig az  elöregedett fákat cserélik, a  terv 
szerint gömbakác- és gömbszivar-csemetéket 
ültetnek helyettük.

Komposztálni könnyű, de nem mindegy, mi és milyen arányban kerül 
a komposztba 

Zöldhulladék-elszállítás háztól 2012. 
november 16. és december 1. között 
100  Ft/110 l-es zsák, illetve 2000 Ft/köb-
méter áron. Az elszállítást az önöknél szo-
kásos szemétszállítási napokon végezzük. 
A szolgáltatás megrendelhető telefonon: 
(06 27) 331-157.

Riportalanyunk 
önnek is válaszol!
Amennyiben a  komposztálás 
elméletével vagy gyakorlatá-
val kapcsolatban bármilyen 
kérdése van, írjon nekünk 
a  korkep@god.hu e-mail címre! 
Zombory László szívesen ad ta-
nácsot minden érdeklődőnek.
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– Mióta létezik a Feneketlen-tó, s hogyan 
keletkezett?
– Az 1800-as évek derekán egy tégla-
gyár működött Gödön, s  annak volt itt 
az  agyaglelőhelye, amíg ki nem merült. 
Aztán a  Dunából betört a  víz, és így jött 
létre maga a  tó. Gyerekkoromban sokat 
fürödtünk benne, sőt, annyira tiszta volt, 
hogy benne tanultunk meg búvárkodni, 
szemüveggel, légzőpipával lemerülni. 
A  mélyben varázslatos táj tárult a  búvár-
kodók szeme elé! A  déli partjánál egy 
árokszerű, mély vonulat húzódott, és ha 
jól odasütött a nap, akkor nagyon szépen 
le lehetett látni a  tófenékig: színes, érin-
tetlen élővilága olyan volt, akár a  tenge-
reké. A mohák, a moszatok, a különböző 
vízinövények, köztük pici halakkal... A bá-
nyatavak többnyire nagyon tiszták, és 
igen szép az élőviláguk.

– De a  Feneketlen-tó ma már nem ilyen. 
Mi történt?
– Egy háborúból visszamaradt tankárok 
húzódott ott, ahol most az  Alkotmány 
utca vége van, s  azt kezdték el kommu-
nális hulladéklerakónak használni a 60-as 
években. Amikor pedig az  feltöltődött, 
a  tó partjára, rézsűjére hordták a  köz-

ségnek a  szemetét, egészen addig, amíg 
meg nem szerveződött a szemétszállítás. 
A rézsűn a szemetet lassan benőtte a gaz. 
Évek múltán már nem is igen látszott, el-
rohadt, aminek el kellett, s  már a  szaga 
sem érződött. Akkor én megszerveztem 
a Gödi Lokálpatrióták Egyesületét Hantos 
Laci és Horányi Lehel barátommal, és célul 
tűztük magunk elé, hogy a Feneketlen-ta-
vat márpedig kitakarítjuk. De addigra vol-
tak már benne autóroncsok, beledőlt fák, 
rengeteg mocsok – gyalázatos állapotba 
került. Nekiálltunk, és közakadozásból 
összeszedtünk szerszámokat, embereket, 
gépeket, és kitisztítottuk, amennyire lehe-
tett. Darukkal szedtük ki a bedőlt fákat, és 
vagy százan dolgoztunk ott három napon 
át. Ez a rendszerváltást követően lehetett, 
talán ’92-ben. 
Pár évvel ezután megjelent egy bánya-
tó-rekultivációs pályázat, amit az  akkori 
önkormányzat megpályázott. 40 millió 
forintot nyert itt akkor ez a kis tó, és egy 
cégre lett bízva a tó helyrehozása. Sajnos 
vagy a tervek voltak rosszak, vagy a vég-
rehajtás nem volt megfelelő, de annak el-
lenére, hogy ennyi pénz bőven elegendő 
lehetett volna, mégsem sikerült jól a  re-
kultiváció.

– Mi volt a baj?
– Arról volt szó, hogy megépítik a támfa-
lat körbe, szakszerűbben, mint ahogyan 
azt mi meg tudtuk volna oldani; tehát 
gépekkel felhúzzák rendesen, hálóval le-
fogják a rézsűt, s végül bevetik fűvel. Le-
csapolták a tavat, kitakarították a medret 
teljesen, megfelelő mélységben. Hiba volt 
azonban, hogy az  iszapot, amit az aljáról 
összeszedtek, s  ami veszélyes hulladék-
nak minősült, nem a lerakóba vitték – bár 
az ehhez szükséges összeget tartalmazta 
a projekt –, hanem összehúzták belőle kö-
zépen azt a  szigetet. Mindenféle mesék-
kel próbálták magyarázni, hogy ott majd 
vízi színpad lesz. Ám mi attól tartottunk, 
hogy a sziget majd megroggyan, szétcsú-
szik újra, és ismét sekély lesz a tó. Ez sze-
rencsére nem történt meg. Mindenesetre 
a fő probléma nem is ez, hanem az, hogy 
nincs megoldva a  víz levegőztetése és 
utánpótlása, ami egyben a tónak a végét 
is jelenti. Az akkor még működő forráso-
kat nem kellett volna eltömni – ugyanis 
ezek biztosíthatták volna a  becsobogó-
kat, tehát az oxigén- és vízutánpótlást is.

– Mi történt a forrásokkal?
– Pár évvel később, képviselőként meg-
próbáltam némi pénzt szerezni arra, hogy 
az eltömött forrásokat újra megpróbáljuk 
kifúrni, de addigra eltelt 3-4 esztendő, és 
a  forrás ugyan megvan, az  nem szűnik 
meg, de a  víz elfolyt egészen másfelé. 
Tehát ott, ahol gyerekkorunk óta tudtuk, 
hogy forrás van, már nem találtuk meg azt 
a vizet. A tó rendbehozatalakor egyébként 
tervben volt egy ilyen forrás, csobogó ki-
építése, csináltak is egy forrásfoglalást 
a templom felőli lépcsőnél – ott, ha leme-
gyünk, most is látszik egy nagy betonfe-
dél. Az  lett volna hivatott összegyűjteni 
a  fakadó vizeket, és belevezetni a  tóba. 
Mi  mondtuk, hogy ott nincs fakadó víz, 
soha nem is volt. 15 méterrel arrébb kelle-
ne ezt kiépíteni, de azt mondták, nem, ide 
van tervezve, nézzük meg a rajzon! Nem 
hallgattak ránk, a rézsűvel betakarták azt 
a forrást is.
Volt egy másik komoly forrás a  Tó büfé 
és Bartók Béla utca között, nagyjából fél-
úton. Szerintem még a mai napig is folyik 
ott egy kicsit a  víz. De a  sétánnyal, amit 
a tó köré építettek, tökéletesen eltömítet-
ték azt is. Ott annyi víz volt, hogy amikor 
belenyúltak a markolóval, azt hittük, hogy 
csőtörés keletkezett, úgy ömlött kifelé 
a víz. De a tervben út volt ott: a markolók-
kal ledöngölték, eltömték a  forrást telje-
sen, hogy a sétány meglegyen. Pedig, ha 

A mi tavunk
Bár Göd leginkább a Duna-partjáról híres, nemcsak folyóvizünk van, hanem tavunk 
is. Ami – nevével ellentétben – természetesen nem feneketlen, sőt, éppen az a prob-
léma, hogy nagyon is sekély! A Feneketlen-tó városunk egyik jellegzetessége – és 
a problémák ellenére ékessége is. Kovacsik Tamással, a Képviselő-testület Városfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bizottságának elnökével beszélgettünk.

A Feneketlen-tó a város egyik ékessége. Vízminőségének, állapotának javítása a jövő egyik 
fontos feladata
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Tulipánok városszerte – 
a Let’s Colour záróprojektje

Amikor a Holland–Magyar Kereskedelmi Kama-
ra megítélte Gödnek a  2012-es Let’s Colour 
pályázaton a  különdíjat, akkor nem csupán 

a  festést, azaz a  gödi vasúti aluljáró felújítását 
támogatta, hanem több száz tulipánhagymát is 
ígért a nyeremény mellé. 
Október 20-án érkezett meg az eredeti holland vi-
rághagyma-rakomány, s  a  közös ültetésben részt 
vett a Kamara elnökségének több tagja: Paul Stock, 
Ruelof Stapel és Kerekes László, míg a Let’s Colour 
Településszépítő Egyesület képviseletében Oláh 
Károly elnök és munkatársai, továbbá Markó József, 
Göd polgármestere, Hlavács Judit, Kovacsik Tamás, 
Csányi József és Lenkei György képviselők, a gödi in-
tézmények képviselői és több tucat lakos. Tavaszra 
a város több pontján kibújnak a tulipánok: a gödi 
vasútállomás mellett az  óvodák, iskolák és a  Vá-
rosháza udvarán, a  Kossuth, a  Bozóky és a  Petőfi 
téren, sőt, Bócsán is virágzik majd a civil kezdemé-
nyezésből szárba szökkent „projekt”. 
Paul Stock, a  Holland–Magyar Kereskedelmi Ka-
mara elnöke magyarul köszöntötte a  gödieket, 
s  fejezte ki elismerését a  társadalmi összefogás-
ban elvégzett munkáért, majd átadta az  ültetési 
helyszínek képviseletében megjelenteknek a  vi-
rághagymákat. Markó József polgármester kö-
szönetét fejezte ki a  Kamarának és az  országos 
pályázatot szervező egyesületnek a támogatásért, 
a  helyi civilek összefogásáért és a  megvalósítás-
ban végzett több hónapos munkáért pedig Érdi-
Krausz Zsuzsának. A  Let’s Colour Gödön jó példa 
arra, hogy a jó ügyek mellé mindenki odaáll: a MÁV  
mellett a lakosok, a helyi vállalkozók és az önkor-
mányzat. A  nyertes pályázatnak köszönhetően 
az év első felében még graffiti borította, omladozó 
falú, esőzések után állandóan vízben álló, kivilágí-
tatlan aluljáróból száraz, világos, színes „fordított 
híd” lett – ahogyan azt a helyi lakosok a pályázat-
ban megfogalmazták. Híd, amely összeköt város-
részeket, otthonokat óvodával, iskolával, munka-
hellyel, barátokkal, családdal, szerelmekkel, s amin 
immár kifejezetten jólesik átkelni a „túlsó partra”.

V. Pálfai Kinga

becsobog a víz, akkor a tónak az öntisztuló képessége működhetne: folya-
matosan frissülne, a fölösleg a zsilipen át a Dunába távozna, és így friss vizű, 
tiszta tavunk lenne.

 – Milyen most a tó állapota?
– A jelen állapot gyalázatos és rettenetes. Ezzel most már az Önkormány-
zatnak foglalkoznia kellene, a  jövőben újra kitisztíttatni. Elsekélyesedett, 
elhínárosodott, ráadásul a nagy esőzések idején a DMRV szivattyúházából 
bejut a szennyvíz a tóba. Magam láttam, ahogy a Bartók Béla utca sarkán 
lévő csatornaszemből jön fel és ömlik ki a víz, és folyik lefelé... Sok száz köb-
méter szennyvíz juthat be így a tóba. E szennyvíz miatt iszonyatos módon 
burjánzik a zöldnövényzet, hiszen gyakorlatilag trágyázva van, így durván 
algásodik. És nem tud tisztulni, mert ugye nincs forrás... A halak lassan ki-
pusztulnak, hiszen télen már pipáznak, beledöglenek a  tóba, oxigéntelen 
a víz, lékeket kell vágnunk nekik. Én a horgászó gyermekeknek is szoktam 
mondani, hogy ha kifognak egy halat, inkább engedjék vissza, ne egyék 
meg. A horgász önkéntesek egyébként sokat segítenek, többek között a lé-
kek vágásában télen, és ők szoktak halat is telepíteni bele – például a Duná-
ról feljövet a fogott kisebb halakat beleeresztik.
Amúgy a  tó élővilága – egyelőre! – igen szép. Idén ültettünk két mocsári 
tölgyet a  szigetre – remélem, megmaradtak. A  nádat évente kaszáltatjuk, 
költ benne kacsa, szárcsa, vízityúk. Teknősbékák, halak, siklók, na meg a ta-
vasszal kórusban éneklő kecskebékák szép számmal élnek a  vízben. Idén 
egy pár szürke gém is hosszan tanyázott a tó környékén. Szándékomban áll 
felkeresni egy szakembert, hogy tanácsot adjon, mit kell tenni ezzel a tóval 
ahhoz, hogy jó pár évig még üzemelhessen, de teljesen rendbe rakni a tavat 
meglehetősen nagy költség lesz. Én azt hiszem, a legfontosabb az volna, 
hogy oxigénhez és tiszta vízhez jusson ez a tó, tehát mindenképpen egy for-
rás felkutatását kezdeményezném elsőnek. Aztán az, ha működik, életben 
tarthatja a tavat addig, amíg a teljes rendbetételnek, kotrásnak a költségét 
elő nem tudjuk keríteni. De nem ússzuk meg, előbb-utóbb ki kell szívatni 
egy zagyszivattyúval, majd elvégezni a kotrást.

– Miért jó a gödieknek ez a tó?
– A Feneketlen-tó egy igazi gödi tó, s már önmagában a létének is történe-
ti értéke van. Már képviselő voltam, amikor szóba került, hogy be akarnák 
temetni és felparcellázni. Akkor kiderült, hogy a gödiek ragaszkodnak eh-
hez a tóhoz: télen korcsolyázni lehet rajta, amikor tavaszodik és megjönnek 
a  vadkacsák, akkor mindenki számolja ott, hogy hány kiskacsa született. 
Horgászni tanulnak itt a fiatalok... Ez egy óriási dolog. Ez nincs mindenhol. 
Máshol milliókat költenek arra, hogy saját – mesterséges! – tavuk legyen. 
Nekünk a Feneketlen-tó természeti adottság, jobban kellene vigyázni rá.

Pásztor Balázs

Közeledik a tél – ilyenkor a Feneketlen-tavat sokszor felkeresik azok is, 
akik egyébként nem járnak arra. Kiváló korcsolyázási lehetőséget bizto-
sít a tó: mivel nincs vízmozgás benne, hamar befagy. Sokan viszont úgy 
ellenőrzik a jég állapotát, hogy köveket, nehezebb tárgyakat dobálnak 
rá a partról. Sajnos ez egyáltalán nem jó módszer – a közös korcsolyapá-
lyáját teszi tönkre az, aki így teszteli a jeget! Ne dobáljunk tehát semmit 
a  jégre – inkább figyeljük az  időjárás-jelentést, és ha más tavakon már 
lehet korcsolyázni, minden valószínűség szerint a miénken is!
A tavon ilyenkor az önkéntes, lokálpatrióta horgászok levegőztető léke-
ket vágnak, hogy ne pusztuljanak el a halak. Ezeket a spontán kialakuló 
jégpályáktól messze, a nádban szokták vágni, és lefedik egy raklappal, 
sőt, ellátják piros jelzéssel is. E lékeket kerüljük el, és a jelzést, a raklapot 
ne mozdítsuk el – ne tegyük balesetveszélyessé mások szórakozását!

Az aluljáró festése után sokan vettek részt 
a virágültetésben is
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Nívódíjas furulyások
KiemelKedően szerepelteK a gödi 

népzenésznövendéKeK Bonyhádon

Szigorú szakmai zsűri és felkészült versenyzők jellemezték a XV. Or-
szágos Népzenei Találkozót, melyet 2012. október 13–14-én Bonyhá-
don rendeztek meg.
A százhuszonöt induló közül kilencvenketten ifjúsági korú verseny-
zők voltak. A  gödi Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény három alsó és két felső tagozatos diákja a ti-
zenhat éven aluliak mezőnyében kiemelkedő sikert aratott. 
A zsűri munkájában a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárai 
közül elnökként Eredics Gábor vett részt, továbbá Nyitrai Marianna és 
Balogh Kálmán, valamint Dévai János, a Magyar Rádió nyugalmazott 
szerkesztője és Mohácsy Albert, a Hagyományok Háza szakelőadója 
– valamennyien egy személyben aktív népzenészek is. Szakmai elhi-
vatottságukat bizonyítja, hogy a népes mezőnyben csupán huszon-
öt Nívódíjat és tizenöt Kiemelt Nívódíjat osztottak ki. 
Ebből négyet hoztak el Dóra Áron népzenész, pedagógus gödi ta-
nítványai:
Mokos Zalán és Faller András egyéni Nívódíjat; Erdélyi Csaba és Mokos 
Csongor duettje, valamint Vasvári Magor szóló furulyajátéka pedig 
Kiemelt Nívódíjat érdemelt a mezőnyben nyújtott teljesítmény alap-
ján – tudtuk meg Prikk Orsolya szervezőtől, a bonyhádi Vörösmarty 
Mihály Művelődési Központ munkatársától.
A gödiek legközelebb a november 17-én megrendezésre kerülő III. 
Varacskos Röfögés – kisfarsangi népzenés batyus bálon hallgathat-
ják meg a tehetséges növendékeket, immár hazai pályán.

VPK

A Váci Szimfonikus Zenekar 
koncertjével ünnepeltek 
a diákok
A zene világnapját a Németh László Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény tanulói minden évben élőzenével 
ünneplik. A Váci Szimfonikus Zenekar idén 
immár negyedik alkalommal látogatott el 
a gödi iskolába.

Október 1-jén kora reggel lelkes diákoktól 
volt hangos a  Balázsovits János Sportcsar-
nok. A  tanulók ez alkalommal nem a  labdát 
kergették, hanem igyekeztek minél előbb 
berendezni az  ideiglenes koncerttermet és 
a nézőteret. Tíz órától már a Váci Szimfonikus 
Zenekar tagjainak játékában gyönyörködhet-
tek. Rossini Tell Vilmos-nyitánya után a közel 
1000 fős közönség óriási tapssal köszöntötte 
a zenekart. A művészek idén négy zeneszer-
ző egy-egy darabjának részletét ismertették 
meg a tanulókkal. Farkas Pál, a Váci Szimfoni-
kus Zenekar karmestere minden mű bemuta-
tása előtt röviden ismertette a  zeneszerzők 
életét. A  zenekar tagjai között foglalt helyet 
az  intézmény egyik rézfúvós művésztaná-
ra, Nyikes Róbert is. Rossini operanyitányát 
Mendelssohn e-moll hegedűversenyének 
első tétele követte Tóth Judit hegedűművész 
szólójátékával, majd Schubert Befejezetlen 
szimfóniájának nyitótétele csendült fel. Végül 
Csajkovszkij Csipkerózsika című balettjének 
keringője zárta a koncertet. 

Séra Andrea

Erdélyi Csaba (balról) és Mokos Csongor, a kiemelt nívódíjas duó tagjai

Ú

III. búzaszem Adventi Vásár
vásár teaház mesesarok
kézmúves foglalkozás

december 9. vasárnap
10.00-17.00
Vécsei u. 1.   www.buzaszem.hu

Köszönetnyilvánítás
Az októberi lapszám 13. oldalán megjelent hír kiegészítéseképpen 
szeretnénk hangsúlyozni: A Kincsem Óvoda köszönetét fejezi ki min-
den szülőnek, aki a Mihály-napi vásár sikeréhez játékok készítésével 
és segítségével hozzájárult. 

Szabó Zsófia
óvodavezető
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A fiatal gödi természetfotós az utób-
bi időben több országos és nem-
zetközi pályázaton is kimagasló 

eredményeket ért el. Potyó Imre, aki 
gyermekkorában még egy kis távcső-
vel gyönyörködött a  táj szépségeiben, 
később már fényképezőgéppel indult 
környékbeli és távolabbi barangolásaira, 
hogy megörökíthesse a természet látha-
tatlan csodáit, amelyek csak a türelmes 
és elmélyült figyelem számára mutat-
koznak meg.
Négy évvel ezelőtt egy képe bekerült 
a  National Geographic nemzetközi fo-
tópályázatának legjobb alkotásai közé. 
Idén nyáron pedig két országos meg-
mérettetésen is sikerrel szerepelt.
A  Varázslatos Magyarország természet-
fotó-pályázaton a fenn látható felvételé-

vel augusztusban az egyéb állatok kate-
góriában második helyezést ért el.
Ugyanezzel a  felvétellel indult a  Na-
turArt – Az év természetfotósa 2012 pá-
lyázaton is, amely a  legrangosabb ter-
mészetfotós versenynek számít egész 
Kelet-Közép-Európában. Fényképe 
a pontszámok alapján itt az első helyre 
került, de hogy hányadik helyezést ért 
el, az csak lapzártánk után, a november 
6-ai díjátadón fog kiderülni. Annyi azon-
ban már most bizonyos, hogy a  gödi 
természetfotós képe ott szerepel majd 
abban a  hamarosan a  boltokba kerü-
lő fotóalbumban, amelyet a  versenyre 
benyújtott pályamunkák legjobbjaiból 
állított össze a szakmai zsűri. 
Díjnyertes képéről így nyilatkozik maga 
a fotós: 
– A felvételen az egyik kedves témámat 
örökítettem meg: a barna varangyok kü-
lönös hangulatú, kora tavaszi, éjszakai 
vándorlását. Tavaly támadt az a gondo-
latom, hogy szokatlan kompozícióban, 
a  csillagokkal a  háttérben fotózzam le 
a  békák éjjeli mozgását. Napokon ke-
resztül békaperspektívából figyeltem 
és fényképeztem a Börzsönyben a gyö-
nyörű csillagos égbolt alatt mozgó pél-
dányokat. Márciusban sikerült elkészíte-

nem az elképzeléseim szerinti felvételt, 
amely a zsűrinek is elnyerte a tetszését.
Potyó Imre elmondása szerint a  ter-
mészetfotózáshoz elengedhetetlenek 
a  megfelelő biológiai ismeretek, és 
az  időjárási jelenségekre vonatkozó ta-
pasztalatok. Tudni kell, mikor másznak 
elő téli rejtekükből a  varangyok, mikor 
nyílnak a  gödi ártéren a  ligeti csillagvi-
rágok, vagy hogy melyik szélcsendes 
hajnalon borul gyönyörű ködfátyol 
a völgyekre és a rétekre. Ahogy meséli, 
a pillanatból születő kép sokszor szinte 
csak ráadás ahhoz az élményhez képest, 
ami a szemlélődés maga.  
– Néhány évvel ezelőtt kialakítottam 
a  gödi ártéren egy egyszerű kis ál-
cahálós lest és etetőt, ahonnan a  téli 
időszakban fotózom a  madarakat. Két 
fotós barátommal pedig a  Naszályban 
építettünk egy téli fotós lest etetővel 
és itatóval. Gyönyörű órákat, hajnalokat 
éltem és élek át ezeken a  leshelyeken. 
Sokszor csak hátradőlök, és exponálni 
is elfelejtek, miközben egészen közelről 
élvezhetem az  etetőhöz érkező állatok 
látványát. S amikor órákig hasal az em-
ber az avarban, és figyel egy folyamato-
san változó fényekben tündöklő, kora 
tavaszi virágot, ki tudná megmondani, 
mi az  értékesebb: az  exponálás pilla-
natában megtalált, letisztult kompozí-
ció, a  kép, vagy maga az  idő, amelyet 
az  ember azzal tölt, hogy a  fényben 
álló virágot nézi. (Képek és információk: 
http://artlett.hu/szenzor/imre/)

Koditek Bernadett

Potyó Imre
Vácon született, 1982-ben.
Szüleivel és testvérével Gödön él.
Okleveles környezetkutató diplomát 
szerzett Szegeden.
Jelenleg az ELTE Biológia Doktori 
Iskolájában PhD-tanulmányokat folytat. 
Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-
kutató Intézetben dolgozik Gödön, 
tudományos segédmunkatársként.

Békaperspektíva
potyó imre díjnyertes természetfotóiról
„Az élet szép és csodás dolgai közt időzők sosem unják meg az életet.” 

(Rachael Canon)

A díjazott fotó látható lesz a NaturArt 
– Az  év természetfotósa 2012 fotó-
kiállításon is, amely november 7-én 
nyílik a  Magyar Természettudományi 
Múzeumban (1083 Budapest, Ludo-
vika tér 2–6.). A  kiállítás január 6-ig 
tekinthető meg, szerdától vasárna-
pig, 10–17 óráig. További információk: 
www. mttm.hu

Csillagok alatt Fotó: Potyó Imre

Fo
tó

: D
ud

ás
 G

yu
la



18

KULTÚRA

Szerencse és ösztönösség
Beszélgetés a 80. születésnapját ünneplő vitray tamással

A Telefere, Egerszegi Krisztina úszása a  szöuli olimpián „kétszáz háton”, 
a műkorcsolya-közvetítések... Nekem ezek a legkorábbi emlékeim a Gödön 
élő Kossuth-díjas újságíróról, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze címet 
1987 óta viselő egyetemi tanárról, a Magyar Televízió örökös tagjáról.

Hogyan él, mivel foglalkozik a kö-
zöttünk csendesen, visszavonul-
tan élő sportriporter, televíziós 

műsorvezető? Számot vet-e az  eltelt 
idővel a  kerek születésnap ürügyén? 
Megkérdeztem...

– Sokan macerálják mostanában?
– Sokan, de ez azért kellemes nyűg.

– Készül a jeles évfordulóra? Értékel, 
összegez, számba veszi az  elmúlt 
éveket?
– No nem, annál hál’ istennek több 
a  dolgom. Ünneplés lesz, először 
szakítva a  korábbi hagyománnyal. 
Nem meglepetés, hanem közösen 
szervezzük a  feleségemmel. Őt leg-
utóbb olyan jól sikerült meglepnem, 
hogy majdnem elájult. Nem vállaltam 
a kockázatot. Szóval lesz egy kellemes 
ebéd a  családdal és a  barátainkkal, 
jó ismerősökkel. Jó sokan leszünk, 
ami persze jó. Ám, ha hiszi, ha nem, 
én nem vagyok jó társasági ember, 
rosszul viselem az  ilyenfajta „közsze-

replést”. Így aztán már előre aggaszt, 
hogy most én leszek a  „főszereplő”. 
De majd csak megoldom…

– Tizenöt éve aktív nyugdíjas. Mivel 
foglalkozik, mit csinál szívesen?
– Nézzük csak... Reggelente torná-
szom, majd úszom, nem sokat, ám 
mindennap. Nem rajongok érte, mert 
unalmas – de kell. Egy korábbi sport-
sérülés miatt abba kellett hagynom 
a teniszt, pontosabban azt mondták, 
hogy játszhatok, de óvatosan, azt 
meg úgy nem lehet. Szemezgetünk 
a színházi előadások közül, s egy-egy 
utazásra is sor kerül. Gödön, a  fele-
ségemnek köszönhetően kialakult 
egy baráti társaság, akikkel szíve-
sen jövünk össze. Hetente egyszer 
van egy műsorom az  egyik sport-
csatornán, Kibicek címmel. Nagyon 
kellemes emberekkel beszélgetünk 
a  sportról, nem csupán az  aktualitá-
sokról, hanem „globális” kérdésekről 
is – egyszerre mindig három kiváló 
kollégával, akik nem szakpublicisták. 

Még tanítok is, amit inkább egyfajta 
személyes mentorálásnak lehetne 
nevezni. Egy-egy kolléga munkájához 
próbálok hozzászólni, hozzátenni, 
ő  pedig vagy elfogadja, vagy nem – 
persze, nem kötelező.
Régi tanítványaim közül többen a mai 
napig minden egyes anyagukat el-
hozzák, mielőtt adásba kerül. Aztán itt 
a  rengeteg publikáció: cikkek, adások 
kazettákon; ezeket is igyekszem rend-
szerezni. Most éppen úgy tűnik, jó ke-
zekbe kerül a  dolog, mert egy kedves 
tanítványom feldolgozza ezeket, azaz 
elviszi, kijegyzeteli őket, jön és kérdez, 
kiegészít, pontosít. Nekem ez is munka.

– Hosszú éveken át tanított a  Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetemen. 
Ott, ahová önnek annak idején nem 
sikerült a felvételi… Hitte volna anno, 
amikor rendezőnek készült, hogy 
egyszer tanára lesz az egyetemnek?
– Dehogy! Nos, ez valóban bizarr ér-
zés volt. Gondoltam is, hogy megke-
resek valakit azok közül, akik akkor 
kiszórtak… Nem a  visszavágás ked-
véért, csupán a bizarr fordulat miatt. 
Éveken át egyfajta kaján érzés volt 
bennem ezzel kapcsolatban.

– Az  első végzős osztálya igazán jól 
kamatoztatta a megszerzett tudást...
– Igen, hiszen pont akkor indultak 
a  kereskedelmi csatornák, amelyek 

Vitray Tamás
Budapest, 1932. november 5.
1952-ben végzett a Kölcsey Ferenc 
Gimnáziumban.
Díszletmunkás volt a Magyar 
Néphadsereg Színházában.
Az Idegen Nyelvek Főiskoláján angol 
sajtó szakon tanult.
Fordító a Honvédelmi Minisztériumban.
A Magyar Rádió rövidhullámú adásaiban 
riporterként dolgozott.
1958-tól 2009-ig a Magyar Televízió 
munkatársa: 
újságíró, riporter, műsorvezető.
Összesen 21 nyári és téli olimpia, 
számos világverseny kommentátora.
Főszerkesztő, 
a Sportfőszerkesztőség vezetője, elnöki 
főtanácsos.
Egyetemi tanár, 17 éven át tanít 
a Színház- és Filmművészeti Egyetemen.
Felesége Kállai Bori színésznő.

Gödi házában gyakran felkeresik tanítványai a mestert, aki ma is tanít és műsort vezet
Fotó: Honéczy Barnabás
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azonnal felszippantották őket. Bár hozzá kell 
tennem, hogy többre képesek, mint amennyi 
a mostani elvárás tőlük.

– Önnek mi volt a  legkedvesebb: a  riportok 
készítése, a sportközvetítések vagy a beszél-
getős műsorai?
– Kedves volt minden, amibe belefogtam. 
Kevesen voltunk, így ha valakinek volt egy jó 
elgondolása, akkor hagyták, hogy megcsinál-
ja. Nem voltam képzett, már úgy értve, mint 
a mostaniak, inkább ösztönös voltam, jók vol-
tak a megérzéseim.

– Nem volt könnyű a  kiképzés a  frontszolgá-
lat előtt. Ezt meg is írta életrajzi könyvében 
(Kiképzés, 2008), amely a  Televízió kapujáig 
kíséri. Bár tudom, hogy sokak sorsában oszto-
zott, nem irigyeltem el öntől a gyermekkorát.
– Nézze, azt gondolom, ha marad minden 
úgy, ahogy a  háború előtt éltünk: kiegyen-
súlyozott kispolgári létben, akkor talán 
a  legtöbb, amire viszem, hogy nagyapám 
könyvkötészetében helyezkedem el. Így, 
hogy a  szeretteimet olyan korán elveszítet-
tem, az  elkényeztetett unokából én váltam 
az  egyetlen túlélő családtagom, a  nagyma-
mám gondviselőjévé. Ez szorított rá arra, 
hogy más, hogy több legyek.
Egész életemre jellemző volt a  szerencse – 
a  civil részére is, meg a  munkáimra is. Arra 
jöttem rá, hogy a  szerencse egy alternatíva. 
Az élet kínál egy lehetőséget, vállalkozom-e, 
vagy sem – ez az  alternatíva. Ha jól döntöt-
tem, akkor szerencsém volt. Persze a megva-
lósítás az önmagunkra van bízva.

V. Pálfai Kinga

(Már nyomdában volt e lapszám, amikor sor került 
a  beszélgetésben említett születésnapi ebédre. 
Még egyszer gratulálunk Vitray Tamásnak!)

Meghívó
A Gödi Felvidékiek Köre szeretettel meghívja

Önt és barátait 
2012. november 23-án (pénteken) 17 órára a 

József Attila Művelődési Ház előadótermébe
(2131. Göd, Pesti út 72., www.godimuvhaz.hu)

tartandó rendezvényére.
Vendégünk: Berkes János operaénekes

a Magyar Köztársaság érdemes művésze,
a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

A Gödön élő művésszel való ismerkedés után tea és sütemény 
melletti beszélgetésre hívjuk a jelenlévőket.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Gödi Felvidékiek Köre

Igényes kézműves ajándékok vására nyílik 
a Németh László Általános Iskolában.

Az adventi délutánon játszóházzal, 
kürtőskaláccsal, büfével is várunk kicsit 
és nagyot, időst és fi atalt, aki még nem 

döntötte el, mivel ajándékozza meg 
szeretteit.

Könyvek, ékszerek, fazekas termékek, 
táskák, szőnyegek, karácsonyi dísztárgyak 

és még sok más meglepetés keresi 
gazdáját.

Helyszín:
Németh László Általános Iskola, 

Göd, Ifj úság utca 1–3.

Időpont:
2012. december 14., 15-től 18 óráig.

Igényes kézműves ajándékok vására nyílik 
a Németh László Általános Iskolában.

Adventi Délután 

Író-olvasó találkozó
a Katica Gyermekkönyvtárban

2012. november 16-án, pénteken 17 órakor
a Katica Gyermekkönyvtár (Pesti út 72.)

vendége lesz a József Attila-díjas
Lackfi  János író, költő.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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„Garabonciás” Péter óriási zengő húrokon
Huzella Péter Kossuth-díjas dalszerzőt, előadóművészt sokan sze-
retnék Gödhöz kötni. Hogy ő miképpen kötődik a városunkhoz, 
maga mesélte el októberben, az Országos Könyvtári Napok kere-
tében adott koncertje előtt.

– 1949-ben születtem, így nekem már nincsenek gyerekkori kötődé-
seim a gödi kerthez. Miután dédapám, Huzella Elek Arany Lászlótól 
vásárolt ingatlanját államosították, szüleim – habár a családi sírem-
lékeket joguk volt látogatni – nem szívesen jöttek Gödre. Apámat 
három testvérével itt nevelte fel nagyapám, Huzella Tivadar, érthető 
tehát, hogy fájó volt nekik e történelem hozta helyzet.
Amikor Altbacker Vilmos és felesége létrehozták a Kis Természetbú-
vár Alapítványt, melynek kuratóriumi tagja vagyok, és beindultak 
a nyári gyerektáborok, „visszaszoktam” ide, s onnantól van nekem 
egy saját Gödöm. Nincs bennem semmi olyan érzés, mint egy haj-
dan volt tulajdonos nosztalgiája. Inkább azt jelenti számomra a vá-
ros, hogy van egy hely, ahová kötni tudom a felmenőimet. Egy hely, 
amelyről rengeteget tudok, és jó ide eljönni.

– A nagyapja, Huzella Tivadar orvos, biológus, az alsógödi Biológiai 
Kutatóállomás létrehozója emlékét őrzi egyik iskolánk, s a mai ne-
vén Huzella-kertnek hívott arborétum. A családnak ez a természet-
tudós vonala közismert. Honnan ered a művészeti ág?
– Nálunk mindenki zenélt, valamennyi ősöm. Ez hozzátartozott 
a  polgári léthez. Nagyapám például énekelt. Mikor külföldön járt 
előadást tartani, az adott nagyváros legjobb korrepetitoraitól min-
dig vett egy-egy énekórát. Mégis édesapám, Huzella Elek (dédapám 
után kapta a keresztnevét) volt az első hivatásos zeneszerző és ze-
nepedagógus. No, én meg… Azt szokták mondani, egy család akkor 
indul hanyatlásnak, amikor megjelenik az első művész sarj.

– Nem tartja elegendő cáfolatnak erre az  eddigi életművét? Hogy 
generációk dúdolják a dalait? 
– Az persze büszkeség, hogy van kinek játszani, mert egy előadómű-
vész nem a fióknak ír. De például a Kossuth-díjat, amit a Kalákával 
kaptunk, azért a maga helyén tudom kezelni…

Könyvtárak a kultúráért
Az Országos Könyvtári Napokat 2006 óta 
rendezik meg az  Informatikai és Könyvtári 
Szövetség szervezésében, a  Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatásával.

– A  Göd Városi Könyvtár idén harmadik alka-
lommal csatlakozott a rendezvénysorozathoz, 
melynek középpontjában minden évben egy-
egy fontos téma áll. Szeretnénk minél több 
olvasót megszólítani, ezért célunk, hogy a ren-
dezvényeken keresztül közösségi színtérré 
váljunk, s az is fontos szempont a számunkra, 
hogy ne maradjunk ki az NKA által támogatott 
programokból – mondja Hegyi Valéria könyv-
tárvezető.

– Az  idei téma: Az  aktív időskor – generációk 
összefogása. Honnan ered a témaválasztás? 
– Nem mi választottuk e témát, hanem a ren-
dezvénysorozat gazdái.  Az idei esztendőt 
az Európai Unió „Az aktív idősödés és a nem-
zedékek közötti szolidaritás” évének nyilvání-
totta, ezért most több, ehhez kapcsolódó ren-
dezvényre került sor a könyvtárakban.

 – Hány tagot számlál most a városi könyvtár? 
Éltek-e a gödiek a kedvezményes beiratkozási 
lehetőséggel?
– Beszélgetésünk napján 1939 a  beiratkozott 
olvasóink száma, közülük kettő „egészen friss”.

– Három kapcsolódó rendezvénye is volt a Göd 
Városi Könyvtárnak. Hogyan értékeli azokat?
– Szeptember 29-én, szombaton az őszi prog-
ramok sorában az első Kállai Nagy Krisztina ki-
állításának megnyitója volt. Október 4-én, csü-
törtökön „Áldozattá válás időskorban” címmel 
Molnár Beáta egyetemi tanárt hallhatták az ér-
deklődők, aki előadásában felhívta a figyelmet 
az  idősebb korosztály veszélyeztetettségére, 
bemutatta a  leggyakoribb trükkös bűnözési 
módszereket, s  hasznos önvédelmi tanácsok-
kal is szolgált. Nagyszerű volt az előadó, a téma 
pedig kétségtelenül aktuális, így nem véletlen, 
hogy a  hallgatóság soraiból sok kérdés érke-
zett Molnár Beátához. Kár, hogy a vártnál keve-
sebben jöttek el.
Október 5-én „óriási zengő húrokon – költők 
időskori versei” címmel Huzella Péter adott kon-
certet, aki megzenésített versekkel lépett fel. 
Nem kisebb költővel, mint François Villonnal 
kezdett, majd a  hazai klasszikusaink alkotása-
in keresztül haladt a kortárs költők művei felé. 
Sajnálom, hogy a vártnál itt is kisebb volt az ér-
deklődés, mert utólag úgy érzem, a közönség-
nek maradandó élményt nyújtott az előadás – 
mondta végezetül a könyvtár vezetője.

V. P. K.

Az elismert művész ismét szerénységéről és profizmusáról tett tanúbizonyságot
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– Mire gondol?
– Arra, hogy nem lehet minden rendben, ha ilyesmiért ekkora elisme-
rés jár egy országban.

– Mostanában mivel telnek a napjai?
– Főként színházi feladataim akadnak. Gyermekdarabokhoz írok zenét. 
Egyet játszunk Szombathelyen már egy éve, s rövidesen premierje lesz 
Békéscsabán is, de közben készül egy új is Kaposvárra. Játszom külön-
féle rendezvényeken, ha hívnak, mint most itt Gödön. Gyermekintéz-
ményekbe is járok, bár nem olyan sűrűn, mint amikor állandó televízi-
ós műsorom volt. Engem inspirál, ezért játszom kocsmákban, melyek 
manapság helyettesítik az irodalmi kávéházakat, no meg vannak jóté-
konysági fellépéseim is.

– Most milyen műsort hallhatunk „óriási zengő húrokon”?
– Versekkel, költők időskori szerzeményeivel készültem. Közülük jó né-
hányon évtizedek óta bütykölök, s még most sincsenek készen. Remé-
lem, a közönség megértő lesz.

– Aki verseket zenésít meg, az  vagy nagyon szereti a  verseket, vagy 
nem tud dalszöveget írni.
– Az utóbbi! Esetemben legalábbis biztos. Költő barátaim szerint ugyan 
nagyon lírai alkat vagyok, de nekem a versírás nem megy.

S jött maga a koncert! Péter olyan igazi előadóművész, aki a pályán el-
töltött negyven év ellenére is minden fellépés előtt izgul. 
Két dal között szinte kamaszosan tétova a mozdulataiban és a szavai-
ban, – már-már vele izgul a  néző, jaj, csak el ne hibázza. Ám amikor 
énekel és a gitárján játszik, rájövünk, hogy felesleges az izgalom. 
Egyetlen szóban is le tudom írni a hallottakat: lemezminőség!

V. Pálfai Kinga

A Retró Ady Klub programja
2012. november 17-én, szombaton 17 órakor: 

Földön, vízen, levegőben…
Időutazás Gallé Miklós vetített fotóival.

Utána:
Karácsonyi előzetes: díszek, ajándékok, kiegészítők.
Beltéri mini „Retró Garázsvásár”

Infó: (30) 370-2491
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Az éjszakai röplabdatornán évek óta játszanak saját örömükre 
a sportág gödi amatőrjei. (Képünkön Rataj András, a RÉKA 
főszervezője és a torna résztvevői)

Labdarúgás
Utánpótlás-eredmények
Folytatta menetelését a GSE négy labdarúgó utánpótlás-korosztálya októberben, a Pest 
megyei bajnokságban.
U-19 ifi I.: Pomáz-ICO SE – Gödi SE 4-1 (Gólszerző: Martin-Gál)
Gödi SE – Leányfalu SE 20-0 (Martin-Gál 9, Csánki K. 4, Kolok A. 2, Végső 2, Mangold 2, 
Török)
Gödi SE – Dunakeszi Kinizsi FC 2-2 (Mangold, Horpácsi)
U-17 ifi II.: Vác VLSE – Gödi SE 7-1 (Ráth D.)
Gödi SE – Veresegyház VSE 1-1 (Pivarnyik)
U-15 serdülő I.: Mogyoród KSK – Gödi SE 3-3 (Sebő, Budai, H. Zováthy)
Gödi SE – Kistarcsa VSC 3-1 (Budai 2, Berenczei)
Verőce SE – Gödi SE 0-8 (Budai 4, Ribényi 3, Sebő)
Gödi SE – Galgagyörk SE 6-1 (Sebő 3, Ribényi 2, Budai)
U-13 serdülő II.: Budakalász MSE – Gödi SE 0-3 (Gergely, Lukács, Ráth)
Visegrád SE – Gödi SE 2-5 (Ráth 3, Székely, Kukucska)
Gödi SE – Veresegyház VSK 11-1 (Ráth 4, Kukucska 3, Vasvári M., Gergely, Tulkán, Király)
Verőce SE – Gödi SE 2-7 (Ráth 4, Székely 3)
Gödi SE – Vác VLSE 6-1 (Ráth 2, Kukucska, Vasvári M., Gergely, Székely)

Röplabda
Egy tucat Rékán túl…
Nos, a sportrovatban természetesen nem hölgyekről van 
szó – a RÉKA ezúttal Röplabda Éjszakai Kupa Amatőröknek. 
Október elején a Barca-Real El Clásico-meccs mellett a 12. 
alkalommal rendezett gödi szabadidős esemény tartotta 
lázban a sportág „kishoni” szerelmeseit. A Balázsovitsban 
21 alkalmi formáció kiegyensúlyozott mérkőzéseivel, 
szoros meccseivel rendezte a Gödi Sirály KHE a hajnalba 
nyúló tornát. A 12. RÉKA-t a HUNkapunki nyerte, második 
a RUPÁK, harmadik az ITT A PONT lett. 

V.F.

12. RÉKA eredmények
Egyéni díjak:
Mező Barbara (CSAPATNÉV) legjobb feladó, Iharos Dóra (HUNkapunki) ütő, Szabó Valé-
ria (ITT A PONT) védő, Tóth Zoltán (RUPÁK) nyitó, Balogh István (PISTI 1895) blokkoló, 
Szalai Örs (ÚCSDSE) serdülő, Szabó Gergely (CSAPATNÉV) ifi, Czunyi László (PISTI 1895) 
senior; a legnépszerűbb játékos Hatala Tamás (A KISPAD LEGJOBBJAI).
A csoportok legjobbjai:
Kaposvári Tamás (MINDEGY) „B”, Winternitz Réka (TIBETI TÁMADÓLEPKÉK) „C”,  
Érdi-Krausz Zsuzsa (BOMBÁZO(Ó)K) „D”, Adametz Katalin (GÖMBVILLÁM) „E”.

Kajak-kenu
Összefogással újult meg a GSE 
csónakházának teteje
Példamutató összefogással újult meg a  Gödi SE kajakszakosz-
tályának alsógödi bázisán található csónakház tetőszerkezete. 
Az  október 23-ai nemzeti ünnepünkhöz kötődő hosszú hétvé-
gén állagmegóvást végzett a szakosztály apraja-nagyja az épü-
let öltözők feletti oldalán. 

A cserepek leszedésében, tisztításában, majd újbóli felpakolá-
sában, a tetőlécek cseréjében, megerősítésében a szakemberek 
irányításával a szakosztály vezetői, a Dunai Vízisport Alapítvány 
képviselői, a  Szenior-klub tagjai, a  szülők s  két edzés között 
maguk a  gyermekek és edzőik is részt vettek. Felemelő látvány 
volt, amikor a „cserepezés” során tucatnyian alkottak csatárláncot 
– korra, nemre és „rangra” való tekintet nélkül.  No, persze 
a  csupasz tetőléceken való munka az  alkalmi tetőfedők számára 
is „nagykorúsághoz” volt kötve. Sok ehhez hasonló közösségre van 
szükség Gödön… – mondta az egyik szülő. 

– A munkálatokat már két éve terveztük, de a ponton felújítása 
elfogyasztotta az anyagi forrásainkat. A tervezett munka értéke 
700 ezer Ft volt, mely magában foglalta az öltözők feletti 250 m2-
es tető felújítását: a  szigetelőfólia beépítését, a  hibás cserepek 
cseréjét, lécezést, és a Duna oldalán a vápa bádogozását. A mun-
kához az önkormányzat is hozzájárult 150 ezer forinttal – összeg-
zett Barazutti László szakosztályvezető.

Vasvári Ferenc

A hosszú hétvégén több mint hatvanan vettek részt 
a munkálatokban. (Középen Barazutti László szakosztályvezető)
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A korábbi bajnokcsapat most az NB II.-ben játszik. Balról: Rovó Péter, Felker 
Zoltán, Gulyás Miklós edző, Folyt Attila szakosztályvezető, Szűcs Tibor és 
Oroszki Viktor 

Asztalitenisz
Két csapattal a bajnokságban – először 
az NB II.-ben!

Az elmúlt bajnoki szezonban a megye „B”-ben harmadik, az NB 
III.-ban első helyen végzett a tabellán a GSE asztalitenisz-szak-
osztálya.  A  játékosok a 2012–13-as bajnoki évben már maga-

sabb osztályban, megye „A”-ban és NB II.-ben lépnek a zöld asztal 
mellé.
– Célunk a megyei „A” osztályban a középmezőnyben végezni, míg 
az NB II.-ben a tisztességes helytállás, a bent maradás. Eddigi célja-
ink teljesültek, a  megyében öt fordulóból négyet nyertünk, egyet 
pedig elveszítettünk. Az  NB II.-es mérlegünk: egy győzelem, egy 
döntetlen és két vereség – tájékoztatta lapunkat Gulyás Miklós edző.
A szakosztályban a  felnőtt versenyeztetés mellett, külön időpont-
ban utánpótlás-nevelés is folyik, általános iskolások részére.
– Csoportunkban még 2-3 gyereket tudunk fogadni. A felnőtteknél 
a versenysport mellett amatőr igényeket is kielégítünk a terem adta 
lehetőségeken belül – tette hozzá a tréner.

Vasvári Ferenc

Eredmények:
(E: egyéni, P: páros)
Megye „A”:
Újhartyán – Göd II. 10:8 (E: Ujvári 3, Rovó 2, Veszely 2; P: Rovó–Ujvári 1)
Zsámbék – Göd II. 7:11 (E: Ujvári 4, Rovó 3, Veszely 3, Fojt 1)
Göd II. – Gyál 13:5 (E: Ujvári 4, Rovó 3, Veszely 3, Gulyás 1; P: Rovó–Ujvári 1, Gulyás–Veszely 1)
Gödöllő IV. – Göd II. 6:12 (E: Veszely 4, Nagy 4, Ujvári 2, Rovó 1; P: Nagy–Rovó 1)
Göd II. – Százhalombatta 12:6 (E: Rovó 4, Fojt 3, Veszely 3, Gulyás 1; P: Veszely–Fojt 1)

NB II.:
Göd – Tiszaújváros 8:10 (E: Oroszki 3, Jeszenszki 2, Szücs 2, Felker 1)
Göd – Vásárosnamény 9:9 (E: Oroszki 4, Jeszenszki 3, Szücs 1; P: Jeszenszki–Oroszki 1)
Szerencs – Göd 8:10 (E: Oroszki  4, Jeszenszki 3, Felker 2; P: Jeszenszki–Oroszki 1)
Göd – Szécsény 2:16 (E: Oroszki 2); Szécsény a legerősebb csapat, itt játszik a világbajnok Klampár Tibor is.

Belépés családostul
Őszi kerékpártúra
A Belépés Családostul programsorozat októ-
beri programja egy több mint 50 kilométeres 
kerékpártúra volt. A magyarkúti tekerés legfi-
atalabb résztvevője egy 7 esztendős kisgyer-
mek volt. A csapattal tartott Göd polgármes-
tere, Markó József is, aki több éve résztvevője 
az őszi kerekezéseknek.  

Téli gyalogtúra
A BeCsal következő rendezvénye novem-
ber 24-én, szombaton a téli gyalogtúra lesz, 
a „Tanúhegyek nyomában” a Balaton-felvidé-
ken. Az  utazás különbusszal történik. Útvo-
nal: Göd–Budapest–Badacsonytomaj–Buda-
pest–Göd.

Mikulás Sportnap
A BeCsal évzáró programja hagyományosan 
a Mikulás Sportnap. Az eseményre december 
1-jén, szombaton, a  Balázsovits Sportcsar-
nokban kerül sor. A programban családi foci, 
asztalitenisz és tollaslabda szerepel. A  szer-
vezők – mint már korábban is – olimpikonok 
meghívásával teszik emlékezetessé a családi 
sportnapot.

Részletes információk az eseményekről: 
belepescsaladostul.mindenkilapja.hu. 

V. F.

Helyreigazítás
Előző számunk 24. oldalán, a Szüreti Csa-
ládi Sport Délelőtt eredményeinél elírás 
történt, az  1-2. osztályosok futását nem 
Kasza, hanem Kobza Gergő nyerte. A győz-
tesnek ezúton is gratulálunk!

A Belépés Családostul kerékpártúráját kényelmes 
tempóban teljesíthetik bármely korosztály tagjai
 Fotó: Kurdi Imre
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A gödi sportot is érintheti a nem TAO-s sportágak jövőre induló állami 
támogatása
Több hazai sportág megkönnyebbül-
het az október 25-ei bejelentés után: 
2013-ban várhatóan 10-15 milliárd fo-
rintos közvetlen állami támogatásban 
részesül az  a  14, TAO-támogatásban 
nem érintett sportági szakszövetség, 
amelyek vezetőit a Parlamentben fo-
gadta Orbán Viktor.
A  megbeszélésen a  miniszterelnök, 
valamint Borkai Zsolt, a Magyar Olim-
piai Bizottság elnöke és Simicskó 
István, a  frissen kinevezett sportpo-
litikáért felelős államtitkár mellett 
az asztalitenisz, az atlétika, a birkózás, 
a cselgáncs, a kajak-kenu, a kerékpár-
sport, a  korcsolyasport, az  ökölvívás, 
az öttusa, a röplabda, a sportlövészet, 

a torna, az úszás és a vívás magas ran-
gú képviselői voltak jelen. 
A támogatásokhoz programok, sport-
ágfejlesztési koncepciók szükségesek 
a  szövetségek részéről, melyek rész-
ben vagy egészében már elkészültek. 
Hogy ezek eredménye hogyan, mikor, 
milyen mértékben, milyen központi el-
képzelések alapján jut el a települések-
re, a klubokba, a sportolókhoz – az még 
a jövő kérdése, az egyeztetések tavasz-
szal folytatódnak. A  kormány a  spor-
tot stratégiai ágazatként kezeli, be-
vezette a  mindennapos testnevelést, 
a  TAO milliárdokat hozott a  sportba. 
Bízzunk benne, hogy a minap beígért 
milliárdokból jut valamennyi Gödnek 

is. Jelenleg a  Gödi SE labdarúgásban, 
kézilabdában, kosárlabdában és vízi-
labdában részesül a  társasági adóból 
származó sporttámogatásban – össze-
sen mintegy 43 millió forint fordítható 
utánpótlásra és sportfejlesztésekre. 
Ha  a  megnevezett 14 sportágat és 
Göd sportéletét – minden érintett vá-
rosi egyesületet figyelembe véve – ösz-
szevetjük: az élsport, a szabadidősport 
és az utánpótlás-nevelés tekintetében 
jelentős eredményeket, tömegbázist 
és versenyeket tudhatunk magunké-
nak kajak-kenuban, asztaliteniszben és 
röplabdában, de volt és van próbálko-
zás más sportágakban is…

Vasvári Ferenc

Kosárlabda
A GSE kosarasai is elrajtoltak
A többi labdás csapatsporthoz hasonlóan a  GSE kosárlabdázói is elkezdték 
a versenyévadot: októberben indult a 2012–13-as bajnokság.
– Az  augusztusi-szeptemberi alapozó edzések után mindegyik csapatunk 
számára megkezdődtek a  várva várt mérkőzések. A  legkisebb korosztá-
lyunk a Budapesti Gyermek Kupában indult, míg az összes utánpótláskorú 
együttesünk, a serdülő, a kadet és az ifi is a Budapest B bajnokságban sze-
repel a 2012–13-as évadban, Mihály Gyula és Kollár Zalán edzők vezetésével. 
A felnőttek a Pest Megyei Felnőtt Bajnokságba neveztek, új „régi” edzővel: 
Válé Flórián irányítja a csapatot. A tréner neve ismerősen csenghet a gödi-
ek számára, hiszen korábban az ő vezetésével érte el egyesületünk a  leg-
nagyobb sikereit, és jutott fel az A csoportba. Minden csapatnak a  lehető 
legjobb eredmény elérését kívánom a 2012–2013-as bajnokságban! – nyilat-
kozott a Gödi Körképnek Andó Máté szakosztályvezető. 

A szakosztály „jogelődje” ’89-ben a Huzella Iskola diáksportkörében 
szerveződött. Ma a játékosok a Gödi SE színeiben lépnek pályára, itthoni 
mérkőzéseken a Huzella Tornacsarnokban

Programajánló
Hathárom labdarúgótorna 
november 24-én
A Gödi Sirály Közhasznú Egyesület a  dicső, 
1953-as londoni, Anglia–Magyarország mér-
kőzés emlékére ötödik alkalommal rendezi 
november 24-én a  Hathárom elnevezésű 
öregfiúk kispályás teremlabdarúgó-tornát 
a  felsőgödi Balázsovits János Sportcsarnok-
ban. A csapatok körmérkőzéses rendszerben 
2  x  10 perces mérkőzéseket játszanak. Csa-
patonként egy játékos lehet 35 évesnél fiata-
labb. 

Nevezés és információk november 15-ig a kö-
vetkező e-mail címen: godisiraly@invitel.hu. 

Kézilabda eredmények
NB II.-es női felnőtt: Balassagyarmat VDSE – Gödi SE 14-35.  
Góllövők: Petró B., Horváth, Németh, Márta, Merényi, Volentics, Ke-
menczik.

NB II.-es női junior: Balassagyarmat VDSE – Göd SE 27-30. 
Góllövők: Petró L., Kemenczik, Gruber Z., Kovács, Krafcsik, Muszkatal, 
Halász.

NB II.-es női felnőtt: Gödi SE – Budakalász MSE 30-29. 
Góllövők: Petró B., Németh, Horváth, Márta, Volentics, Merényi, 
Halupka.

NB II.-es női junior: Gödi SE – Budakalász MSE 37-20. 
Góllövők: Petró L., Kemenczik, Gruber Z., Krafcsik, Gulyás, Mucs, Ko-
vács, Halász, Szanyi, Muszkatal, Gréczi. 

A következő hazai mérkőzések: november 25. Göd – Tatabánya (junior 
15, felnőtt 17 óra). 
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A Gödi Sportegyesület (GSE) nevében dr. 
Horváth László elnök, a Mészöly Focisu-
li (MFS) képviseletében pedig a koráb-

bi válogatott labdarúgó, a  névadó Mészöly 
Géza együttműködési megállapodást írt 
alá, melynek értelmében a jövőben Gödön 
működik az MFS hatodik utánpótlás-bázisa, 
Gödi Mészöly Focisuli néven. A megállapo-
dás egyelőre próbaévre, a  2002–2006-os 
korosztály képzésére, versenyeztetésére 
terjed ki.
Az MFS ürömi „zászlóbontása” után után-
pótlás-bázisként csatlakozott Csillaghegy, 
a  MAC, a  Marczibányi tér és Újbuda, majd 
most – szülői kapcsolatok, illetve edzői kez-
deményezés révén – Göd. 

– Megtisztelő, hogy az Önkormányzat épü-
letében, a  sajtó nyilvánossága előtt került 
sor az  aláírásra, amin részt vett a  polgár-
mester úr, az alpolgármester úr és a sportot 
felügyelő bizottság vezetője is, nyomaté-
kosítva ezzel a  gödiek komoly szándékát, 
hozzáállását. Nagyszerű a gödi pálya, s a kö-
zelsége is fontos számunkra. Célunk, hogy 
olyan klubot építsünk, ahol 17-18 éves ko-
rukig a fiatalok ne gondolkodjanak a klub-
váltáson, ugyanis mi mindent meg tudjunk 
adni számukra – nyilatkozta a szerződéskö-
tés alkalmából Mészöly Géza.
Markó József polgármester örömmel üdvö-
zölte a  csatlakozást. Mint mondta, a  város 
a sportfeladatait a GSE-n keresztül teljesíti, 
így fontos a  labdarúgó-szakosztály minél 
színvonalasabb működése is. 
– A város sportfejlesztési stratégiája alapján 
a GSE felel a város sportéletéért, s  jelentős 

részt vállalt a  TAO-támogatásokból adódó 
fejlesztések terén is, külön köszönet érte 
Horváth László elnök úrnak. Az Önkormány-
zat a  pályahasználat, illetve a  szervezések 
terén is minden segítséget biztosít a  sike-
res együttműködés érdekében – mondta 
az ünnepi eseményen a városvezető.

– Nehéz döntés volt, hogy a  gyerekeket 
átadjuk egy másik egyesületnek, de szak-
mailag előrelépést látunk, és a gödi fiatalok 
érdekeit a  most aláírt szerződésben meg-
védjük. Hosszú távon gondolkozunk – tette 
hozzá az előbbiekhez Horváth László. 

– A  csatlakozás 62 gödi gyermeket érint – 
árulta el Újvári Gábor, az  MFS ügyvezetője, 
majd hozzátette, ők három korcsoportban 
vehetnek részt a  versenyeztetésben. – 
A 2002–2006-os korosztály edzései Wagner 
Bálint, Gyenes Zsolt és Sápi Zoltán irányítása 
mellett maradnak a  Gödi SE telephelyén. 
A foglalkozásokat az MFS részéről egy edző 
rendszeresen látogatja. A  legrátermetteb-
bek bekerülhetnek egy tehetséggondozási 
programba, s ők hetente egyszer a bázisok 
legjobbjaival a kiemelt csoportban, közösen 
készülhetnek. Azonban ez már nem feltétle-
nül Gödön történik majd. A Mészöly Focisuli 
igazolt játékosainak száma 500, s az  iskolá-
kon, testnevelőkön keresztül további 600 is-
koláskorúra van ráhatásunk. A gyermekeket 
40 csoportban versenyeztetjük. 

Mohai Gábor szerint szakmai előrelépést je-
lent a fiatal gödi edzők számára az MFS-hez 
való csatlakozás. Mint a  szakosztályvezető 

elmondta, a  korrekt hozzáállást mutatja, 
hogy már az  aláírást megelőzően kapukat, 
labdákat, sportszereket kapott az  MFS-től 
a GSE.

Gyenes Zsolt edző egyik kezdeményezője 
volt az együttműködésnek.
– Új eszközök, valódi rendszerszemlélet, 
több lehetőség a versenyeztetésben. A leg-
tehetségesebb gyerekek nem kerülnek el 
Gödről, „csupán” kapnak még egy csapa-
tot, ahol még nagyobb kihívások elé állítjuk 
őket. A  többiek is sokat fejlődhetnek ettől, 
minden esélyt megkapnak a kibontakozás-
ra. Ami engem illet, már most új dolgokat 
tanultam, inspirál ez a közeg. Azon vagyunk, 
hogy a próbaév letelte után újabb korosztá-
lyokat vonhassunk be a szerződésbe, és mi-
nél több gödi gyerek részesülhessen az MFS 
által idehozott szellemi és anyagi tőkéből.

A korosztályos gödi labdarúgás egyik meg-
teremtője, Wagner Bálint szakmailag és pe-
dagógiailag is üdvözli a kooperációt.
– A Mészöly Focisuli által egy új szemlélet-
módot kapunk, tele sok-sok új gyakorlattal 
és edzésmódszerrel. A gyerekeket többet 
versenyeztethetjük a hétvégi tornák ál-
tal. A  gyakorlati lehetőségek között a  Pest 
Megyei Labdarúgó Szövetség bajnokságá-
ban való szereplést, új sporteszközöket és 
az  úszást emelném ki.  A szakmai segítség 
tekintetében iránymutatást, magasabb 
elvárásokat kapunk. A Gödi MFS 2004-es 
csapata jelen pillanatban vezeti a tabellát 
a PMLSZ U9-es bajnokságban.

Vasvári Ferenc

A 6-os mez ezúttal jelképes: a gödiek ifjú labdarúgója a 6. bázis képviseletében köszönti Mészöly Gézát a Városháza dísztermében. A képen 
balról jobbra: Mohai Gábor, Markó József, Mészöly Géza, dr. Horváth László, dr. Pintér György, Újvári Gábor és dr. Bognár László

Labdarúgás

Megalakult a Gödi Mészöly Focisuli
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 A József Attila
 Művelődési Ház
 aktuális programjai

Az Ady Klub aktuális programjaiA Göd Városi Könyvtár 
aktuális programjai
Katica Gyermekkönyvtár
2131 Göd, Pesti út 72., telefon: (27) 532-155
2012. november 30-án, pénteken 13-tól 17 óráig Mikulás-
ajándékot készítünk.
2012. december 14-én, pénteken 13-tól 17 óráig 
karácsonyfadíszeket készítünk.
Havas Nellivel pedig folytatjuk a marionettek varrását. 

Ady Fiókkönyvtár
2132 Göd, Kálmán u. 13., telefon: 27/345-101
2012. december 07-én, pénteken 13-tól 17 óráig 
mézeskalácsot díszítünk, közben, 15 órától mesét mondunk 
és diafilmeket vetítünk.
Minden érdeklődő családot szeretettel várunk!
www.godikonyvtar.hu

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

November

5. 
hétfő

13.00–15.00
Kertbarátok összejövetele

9. 
péntek

13.00–17.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

18.00
Farkas Csaba „Nosztalgia” című 
kiállításának megnyitója. 
A kiállítást megnyitja: Gál 
Lehel festőművész. A kiállítás 
megtekinthető november 
27-ig, a Művelődési Ház 
rendezvényeihez igazodva.

12. 
hétfő

9.30 és 10.45
Gyerekszínház – Bérletes 
előadás, II. Szegedi Miniszínház – 
Róka Rudi házat épít 
Belépő egyénileg: 600 Ft/fő

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.

17. 
szombat

9.00–13.00
Babaruha- és játékbörze
A börzén megválhatnak a kinőtt 
ruháktól, feleslegessé vált 
játékoktól, használati tárgyaktól, 
és megtalálhatják azokat, amikre 
épp most van szükségük.
Asztalfoglalás: Molnár Erika, 
tel.: (06 20) 546-7274.

23. 
péntek

16.00
 A Sződi Helytörténeti 
Alapítvány, Mesélő gödi képes 
levelezőlapok – Válogatás 
Volentics Gyula gyűjteményéből 
című könyvének bemutatója 
a Nemeskéri-Kiss-kúriában. 
A kötetet Bátorfi József gödi 
helytörténész és Csoma Attila 
képeslapgyűjtő mutatja be.
Közreműködik: Mészáros Sára 
(ének) és Mészáros Tibor (gitár, 
hegedű).

November

15. 
csütörtök

13.00–17.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

20. 
szombat

14.30
A Cukorbetegek Klubjának 
összejövetele

17.00
Retró Ady Klub
Földön, vízen, levegőben… 
Időutazás Gallé Miklós vetített 
fotóival. Utána Karácsonyi 
előzetes: díszek, ajándékok, 
kiegészítők. Beltéri mini „Retró 
Garázsvásár” Infó: (30) 370-2491

23. 
péntek

17.00
A Gödi Felvidékiek Körének 
vendége Berkes János 
operaénekes a Magyar 
Köztársaság érdemes művésze, 
a Halhatatlanok Társulatának 
örökös tagja.

25. 
vasárnap

10.00-12.00
Adventi koszorúkészítés – 
családi kézműves játszóház
Belépő: 600 Ft/fő 
Kérjük, 4 darab gyertyát mindenki 
hozzon magával! A többi 
alapanyagot biztosítjuk.

28. 
szerda

13.00–16.00
A Vöröskereszt Gödi 
Szervezetének összejövetele

30. 
péntek

16.00
A Nóta Klub összejövetele

17.00
A Lámpás ’92 alapítvány 
„Művészetek városa” című 
kiállításának megnyitója.

December

3. 
hétfő

13.00–15.00
Kertbarátok összejövetele

6. 
csütörtök

14.00–18.00
Véradás

7–9. 
péntek, szombat, vasárnap
Karácsonyi ébredés

14. 
péntek

13.00–17.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

19. 
szerda

12.00–13.00
Mindenki karácsonya 
a Vöröskereszt Gödi 
Szervezetének rendezésében

December

4. 
kedd

13.00–17.00
Véradás

15. 
szombat

14.30
A Cukorbetegek Klubjának 
összejövetele

17.00
Retró Ady Klub
Tanfolyam indul az Ady klubban
Energia- és mozgásgyakorlatok 
az egészségért (csikung és tao 
jóga) – 2 napos alaptanfolyam.

A József Attila Művelődési Ház  
és a Molyolda meghirdeti a

III. Karácsonyfa-díszítő és a II. 
Adventikoszorú-készítő versenyt
Mindazon amatőr jelentkezőket várjuk, akik úgy gondolják, 
tudnak annyit a dekoráció rejtelmeiről, és   bátorságuk is van 
hozzá, hogy  megmérettessenek.
A karácsonyfákat a  versenyre jelentkezők a  saját tervezésük 
alapján, az általuk hozott, esetleg saját kezűleg készített anya-
gokból díszítik fel. Ez vonatkozik az adventi koszorúkra is.
Mivel a  feldíszített fák Göd különböző intézményeiben ke-
rülnek kiállításra advent első vasárnapján, ezért várjuk azon 
intézmények, kereskedelmi egységek jelentkezését, akik e ne-
mes ügy mellé állnak, és vállalják a feldíszített fák és koszorúk 
kiállítását, s a hozzájuk sorsolással kijelölt versenyző szponzo-
rálását.
A verseny  eredménye a gödi lakosok és a szakmai zsűri szava-
zatai alapján dől el.

A nyertesek díjazásban részesülnek.
Jelentkezési határidő: 2012. november 15.
Jelentkezni és érdeklődni lehet a József Attila Művelődési 
Házban:
2131 Göd, Pesti út 72. Telefon: (27) 532-160, (+36 20) 254-5124
vagy Bartha Katánál (+36 20) 410-4278
www.godimuvhaz.hu, info@godimuvhaz.hu
(A honlapon a hírlevélre való feliratkozással hetente 
tájékoztatást kaphatnak az aktuális programokról!)

Nevezési díj a karácsonyfa-díszítő versenyre: 1000 Ft,
az adventikoszorú-készítő versenyre: 500 Ft.
A díjak ünnepélyes átadására 2012. december 8-án 16 
órakor a JAMH  „Karácsonyi ébredés” című rendezvényén 
kerül sor.

Tanfolyam indul az Ady klubban
Energia- és mozgásgyakorlatok 
az egészségért (csikung és tao jóga) 
2 napos alaptanfolyam.
Az évezredes hagyományokon alapuló kínai energiagya-
korlatok (csikung és tao jóga) rendszeres gyakorlásával egy 
olyan eszközt kapunk a kezünkbe, amellyel megalapozhatjuk 
egészségünket és a belső öngyógyító erők beindításával szá-
mos problémánk, betegségünk javulását, illetve gyógyulását 
érhetjük el. Minderről bővebben a  www.gyogyitoharcos.hu 
honlapon olvashatnak.
A tanfolyamhoz a kényelmes ruházaton kívül más kellék nem 
szükségeltetik.

Időpont: 2012. november 11-én (vasárnap) 
és november 18-án (vasárnap) 9 órától 17 óráig.
Helyszín: Ady Klub (2132 Göd, Kálmán u. 13.)
Tartja: Sódor Márton alternatív mozgás- és masszázstera-
peuta (csikung oktató és terapeuta).
A kétnapos tanfolyam ára: 22 000 Ft.
Bejelentkezés az  alábbi telefonszámokon vagy e-mail 
címen: (06 70) 949-0269, (06 3) 941-1478, sodor@t-online.hu
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HÁZHOZ MEGY A MIKULÁS!
December 5-én, 6-án és 7-én Dunakeszin, 

Gödön és Budapest IV. 
és XIII. kerületében.

Szerezzen 
örömet 

gyermekének!
Az előjegyzés miatt 

hívjon: (06 20) 204-3370 
vagy írjon e-mailt:

mikulasmegy@gmail.com
Ez aztán a meglepetés!

10 PERC
A SZÉP ÉS KARCSÚ

ALAKÉRT

MIMINDNDENEN
KOROSZTÁLYNAAKKKOROSZTÁTÁLYLYNANAK

UTCAI RUHÁBAN
VÉGEZHETŐVÉGEZHETŐ

10 PERC 45 PERC
EDZÉSNEK FELEL MEG

TELJES TESTVIBRÁCIÓ
AZ EGÉSZSÉGES
EDZETTSÉGÉRT

MÁR 20 ALKALMAS
BÉRLETTEL IS!

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
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A Neutó Kft. ajánlata 2012. 11. 30-ig!

Masterfrost
kötésgyorsító adalék 

5 literes (7,2 kg/kanna)

1.099 Ft/kanna
50 literes (72 kg/kanna)

9.999 Ft/kanna

Thermobeton
hőszigetelő könnyűbeton 
adalékanyag (0,2 m3/zsák)

2.999 Ft/zsák

Szén – Német brikett
25kg/köteg

1.995 Ft/köteg

Útszóró só
50 kg/zsák

1.999 Ft/zsák

Kandalló fa
•  1,7 m3/kaloda
•  bükk, tölgy, akác 

(egy kalodán belül egyforma)

•  33 cm-es, hasogatott

29.990 Ft/kaloda
+szállítás**

29.990 Ft/kaloda
2 kaloda felett ingyenes 
szállítással***

Stukatúr gipsz
2 kg

249 Ft/zsák

Magánutak, parkolók, ipari telepek hó eltakarítása és síkosság mentesítése!

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

5.000 Ft/óra+áfa+kiállás* 6.500 Ft/óra+áfa+kiállás*+szóróanyag

*Dunakeszi, Fót, Göd területére 1 óra! Egyéb településre külön díjszámítás szerint!
** Dunakeszi, Fót, Göd területére darus autóval 3.000,-+áfa! Egyéb településre külön díjszámítás szerint!
*** Dunakeszi, Fót, Göd területére darus autóval! Egyéb településre külön díjszámítás szerint!

*Dunakeszi, Fót, Göd területére 1 óra! Egyéb településre külön díjszámítás szerint!

Szén – Német brikett
Raklapos tétel esetén (45 köteg)

1.880 Ft/köteg
+ingyenes szállítás***

Hólapát
fehér

1.499 Ft/db

Hólapát
fekete

1.599 Ft/db
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SZOCIÁLIS GONDOZÓ- ÉS ÁPOLÓ KÉPZÉS 
(OKJ 33 762 01 0010 33 02) KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉGGEL

A LEM-TRÉNER Oktatási Szolgáltató Kft. a Viktor Speciális 
Otthon szakmai támogatásával Szociális gondozó- és ápoló 
képzést (OKJ 33 762 01 0010 33 02) indít kedvező tandíjjal.

Jelentkezési határidő: 2012. november 20.
További információ: Urbánné Reisz Petra (képzésvezető)

Telefon: (20) 620-2401, e-mail: reiszp@lemtrener.hu
A jelentkezési lap letölthető a www.lemtrener.hu  oldalról.

Ezúton szeretnénk meghívni minden kedves érdeklődőt 2012. december 1-jén 
10 órától a sződligeti Kincsem Lovardában tartandó nyílt napunkra. Megismer-
kedhetnek a lovarda életével, s bepillantást nyerhetnek a lovaglás rejtelmeibe. 
Programok: ingyenes lovaglási lehetőség, állatsimogató, lovas bemutatók, lovas 
szépségverseny, huszárok, zenekar, gyerekkórus. A rendezvény zárásaként dél-
után megérkezik a Mikulás. A rendezvény ideje alatt büfé áll a kedves érdeklődők 
rendelkezésére!
Helyszín: Kincsem Lovarda, Sződliget, a 2-es főúton (a Szeszgyár mögött).
Információ: (06 30) 419-8785. 

Nyílt nap a Kincsem Lovardában!

Állateledel-, takarmány- 
és horgászcikk-üzlet

Prímagáz cseretelep
Felsőgöd, Duna út 34. Telefon: (06 27) 336-214

E-mail: laszlo_imre@vnet
Nyitva tartás: Hétfőtől csütörtökig: 8-tól 18-ig 
• Pénteken: 8-tól 19-ig • Szombaton: 8-tól 13-ig

Prímagáz cseretelep

Eladó
Őrbottyánban 1284 négyzetméteres (356 
négyszögöles) telken családi ház, tulajdo-
nostól, olcsón. Minden közművel ellátott, 
az utca szilárd burkolatú.
A lakás hasznos területe 105 m2 + 19 m2 
pince, 23 m2 garázs. Gazdálkodásra alkal-
mas melléképületek. Ugyanitt építési tel-
kek olcsón eladók. 
Érdeklődni lehet: (06 20) 803-1925. 

•  Virágpalánták
•  Szálás és cserepes 

virágok széles 
választéka

•  Ajándéktárgyak

 Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 9-18
Szombat: 8-16 • Vasárnap: 9-14

Telefon: (06 70) 334-4826

•  Virágpalánták
•  Szálás és cserepes 

•  Ajándéktárgyak

 Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 9-18
Szombat: 8-16 • Vasárnap: 9-14

megnyílt Felsőgöd, 
Pesti út 234. alatt

Borostyán virágház Masszázs lehetőségek 
Napsugár szépségszalon 

Alsógöd, Béke út 29.
(az alsógödi állomásnál)

Greff  Kata
(06 30) 623-6250

KÉMÉNYBÉLELÉS-AKCIÓ
KÉMÉNYJAVÍTÁS

35%-os munkadíj-kedvezmény!
Tel.: (+36 70) 882-8097
          (+36 20) 381-6787

www.kemenyepites.eu
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Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

Újra nyitva!
Gumiszerviz és autókozmetika
Alsógöd, Béke út 24. 
(Az alsógödi vasútállomás mellett.)
•  Személygépkocsi azonnali gumicseréje hozott 

vagy itt megrendelt gumikból.
•  Külső-belső takarítás, kárpittisztítás.
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig : 8-tól 17-ig, szombaton 8-tól 13-ig. 
Telefon: (06 20) 925-7888.

Tuti-Turi – A legjobb turi Gödön
Alsógöd, Béke út 24.
Telefon: (06 20) 584-6046 
•  Exkluzív női, fér� - és gyermekruházat, méteráru, 

lakástextil, fehérnemű. 
•  Táskák, könyvek, ajándéktárgyak, bizsu, cipő, 

csizma, papucs. 
•  Alkalmi ruhák kölcsönzése.

Adok-veszek
Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 8-tól 18 óráig,  szombaton 8-tól 13 óráig. 

Megnyitottunk!

Nyílászárók a felméréstől a beépítésig!
Ingyenes helyszíni felmérés, 

szaktanácsadás, árajánlat-készítés.

Nyílászárócsere tokbontással, helyreállítással és a tok 
kibontása nélkül, takarólécezéssel.

Keressen minket bizalommal!
Nyugdíjasoknak és gödi lakosoknak akció 

minden kedden!
Címünk: Göd, Pesti út 112.

www.ajtogod.hu
Tel./fax: (27) 534-644• Mobil: (06 70) 940-1425

e-mail: ajtoablakgod@invitel.hu • csicsubaukft@invitel.hu

Nyitva tartás:
Hétfő: 8–17 , Kedd: 8–20

Szerda: 8–17, Csütörtök: 8–17, Péntek: 8– 17,
Szombat: 9–13, Vasárnap: ZÁRVA

- fa és műanyag nyílászárók
- ablak, bejárati és belső ajtó, kilincs
- műanyag, fa és alumínium párkány

- műanyag és alumínium redőny
- mobil, nyíló és fi x szúnyogháló
- reluxa, roló, szalagfüggöny

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.

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

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

•  Vérnyomásmérővel ellátott szobakerékpár 
olcsón eladó. Irányár: 11 000 Ft. 
Telefon: (06-30)535-0791.

•  TOLL- és PEHELYÁGYNEMŰ-tisztítás, 
-készítés, -felújítás. 
Felvevőhely FELSŐGÖDÖN, a 2-es főút 
mellett! Telefon: (06-70) 521-0717.

•  Mangalica és húsdisznó hízók eladók. 
Tel: (06 30) 951-3193.

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.

Víz-, gáz- és fűtésszerelés,
duguláselhárítás,

bojlerjavítás.

FÖVÉNYESI CSABA
(06 30) 932-2114

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. 
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Sódor Márton

egészség- 
tanácsadó
és -terapeuta

• mozgásterápia
• masszázsterápia
• csikung
• életvitel-terápia
• egyéni kezelések
• csoportos foglalkozások

Bejelentkezés:
+(36 30) 941-1478
sodor@t-online.hu
www.gyogyitoharcos.hu

Energia és mozgás
csikung foglalkozások kezdőknek

Hogyan lehet az egészségünket 
helyreállítani, megszabadul-
ni a betegségektől és a napi 
stressz negatív hatásaitól, 
teljesebben felfogni a világunkat? 
Energia-gyakorlatok, mozgás, 
meditáció és EGÉSZSÉG együtt
Helyszín: 2132 Göd, Madách u. 30. 
Táncstúdió
Időpont: keddenként 
19-től 21 óráig

Oktató:
Sódor Márton
mozgás- és masszázsterapeuta
csikung oktató és terapeuta
(+36 30) 941-1478
www.gyogyitoharcos.hu

Lótusz
Szépségszalon
2131, Göd, Pesti út 42/a

/Mógor-ház/

•  Pedikűr, manikűr, műköröm  • Talpre� exológia 
•  Para�  nos kéz- és lábápolás • Feszítőszálas spange
•  3D-s műszempilla
 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, fér� - és gyermek 
•  Keratinos hajsimítás, hajgyógyászat (2131 Göd, Béke út 24.)
 Bejelentkezés: 06-70/932-5893 – Vári Mónika

Szolgáltatásaink:

  NOVEMBERI  
AKCIÓ

• 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

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

Latorczai István
Tel.: 06-20-321-4801

KONTÉNERRENDELÉS
Sitt-, sóder-, homok- és

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

konténerekkel.

GÉPI FÖLDMUNKA

06-20-941-5805

GÉPI FÖLDMUNKA

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

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.

Kertépítés
Kertápolás
www.bakokert.hu
(06 70) 369-4063

(Alagút utca - Mikszáth utca sarok)

ZÁRSZERELÉS
RUHA – SZŐNYEGTISZTÍTÁS

ÉLEZÉS:
KÉS, OLLÓ, KORCSOLYA

FŰNYÍRÓKÉS, LÁNCFŰRÉSZ, STB.

VARRÓGÉP SZERVIZ
CIPŐJAVÍTÁS

KULCSMÁSOLÁS
PONTFÚRT 
ÉS KÜLÖNLEGES KULCSOK

Göd, Alagút u. 3/b.
Tel.: 06-20-512-1002

Nyitva: 9-19-ig,
Sze. és Szo.: 9-15-ig

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

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   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!

Õszi akció: Redõnyök, Roletták
20-25% kedvezménnyel !

•
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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

• 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!

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

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!

•  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

•  cellulit-kezelések

Készüljünk együtt az Adventre! 
Adventi koszorú és naptár 

készítéséhez kellékek, továbbá
2013-as fali- és asztali naptárak,  határidőnaplók 

nagy választékban, valamint Mikulás-zacskók, 
karácsonyi csomagolóanyagok, karácsonyi 

képeslapok kaphatóak.
• Ajándékutalványokat elfogadunk.
• Nálunk bankkártyás fizetés is lehetséges.
• Egyéb szolgáltatásaink: szkennelés, nyomtatás, 

faxküldés, fénymásolás.
• Nálunk vásárolhat játékokat, ajándékokat 

és kreatív hobbikellékeket is!

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

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

Tel/fax: (27) 330-806

Nálunk már a közepes is kitűnő!

Nálunk minden, ami papír,
írószer és nyomtatvány!
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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

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: 9 millió forint. 

Érdeklődni lehet:
(06-70) 389-7472

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

Török Gyros Büfé
Felsőgöd, Pesti út 167.

Nyitva tartás: H-Sz:10-22, V: 10-20.
Házhoz szállítás: (06 70) 222-8833

Eredeti török ízvilág!

Megnyitottunk!

• 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

A téli szünetben, december 27-étől 
30-áig, naponta 8 és 17 óra között 
50%-os kedvezménnyel bérelhető:

Huzella Tivadar Tornacsarnok
(3300 Ft/óra)

Balázsovits Sportcsarnok
(4400 Ft/óra)

Németh László Iskola tornaterme 
(1700 Ft/óra)
December 24-én, 25-én és 26-án, valamint december 
31-én és január 1-jén alkalmi óradíjak érvényesek.

Érdeklődni lehet:
Halmai Gábor létesítményvezetőnél,
telefon: (06 30) 977-9687.

Mindenkit szeretettel várunk!

Sportcsarnokok
terembérleti lehetőségei és díjai

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
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



Ildikó szépségszalon 
Szolgáltatásaink: 
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              Ezüstkoszorús mester fodrász                                   Kreatív fodrász 
 Manikűr,Pedikűr 
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Kozmetikus, Szempilla stylist, Sminkes   0620/3790052 
 www.facebook.com/lashesbynono 
 

                               Cím:2132 Göd-felső Pesti út 194 (A 2-es Főút mellett) 
                  Telefon:0627/331-198 

 
 

 
 

15% 
kedvezmény!

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.



A Piramis Építőház
őszköszöntő ajánlata 

PIRAMIS ÉPÍTŐHÁZ KFT. - GÖD, PESTI ÚT 131. - 27/530 630

WWW.PIRAMISEPITOHAZ.HU

1549,-
Ft/m2

Balance
natúrvörös
8,4 db/m2

184 Ft/db

Kérje a Creaton viharálló ajándékát a Piramis Építőház Kft.-nél! Részletek: www.akcio.creaton.hu

Keresse exkluzív engób kollekciónkat is!


