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kÖzéLet

Testületi ülés januárban
Munkaterv szerinti ülés – 2013. január 23.

Polgármesteri tájékoztató
A napirendek elfogadását követően Markó József polgármester rövid 
tájékoztatást adott az  elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. El-
mondta, hogy hamarosan megkezdődnek az  állami adósságátvállalás-
sal kapcsolatos tárgyalások az erre kijelölt kormányzati szervekkel. Göd 
körülbelül 40 százalékos adósságkonszolidációra számíthat, ami évi 130-
140 millió forint megtakarítást jelenthet a városnak, de a városvezetés 
igyekszik még ennél is kedvezőbb feltételekben megállapodni a  kor-
mánnyal. A szerződés aláírására még az év első felében sor kerülhet. 
Szintén tárgyalásba kezdett a gödi városvezetés a kormánnyal annak ér-
dekében, hogy a Duna-parti Nyaralóházak ingatlanvagyon tartósan ön-
kormányzati kezelésbe kerülhessen. A tárgyalások első fordulói biztató 
eredménnyel zárultak, de döntés csak később várható. 
A közigazgatás és a közoktatás terén január 1-jével életbe lépett változá-
sok első tapasztalatai szerint az  új rendszer fennakadásoktól mentesen 
működik. A város kiegyensúlyozott kapcsolatokat ápol mind a Dunakeszi 
Járási Hivatal vezetőjével, mind pedig a Dunakeszi Tankerület igazgatójá-
val. (A járási hivatalvezetővel készült interjút lapunk 8. oldalán olvashatják.)

Állami használatba kerültek az iskolák ingatlan és ingó 
eszközei
A Képviselő-testület elfogadta azt a  használati szerződést, amelynek 
értelmében az  Önkormányzat a  Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont ingyenes használatába adja mindazt az ingó és ingatlan vagyont, 
amely a köznevelési feladatok ellátásához a  fenntartó számára szüksé-
ges. Az oktatási-nevelési feladatok ellátásáról a  továbbiakban az állam 
gondoskodik, az  intézmények működtetése, állagmegóvása, felújítása 
azonban továbbra is az Önkormányzat feladata lesz. 

Módosították a közterületek használatáról szóló rendeletet
A testület elfogadta a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizott-
ság javaslatát, amelynek értelmében 10 százalékkal emelkedik a közte-
rületen elhelyezett reklámtáblák és hirdetési felületek bérleti díja. A kép-
viselők többsége támogatta azt a javaslatot is, hogy a hirdetőeszközök 
terén kialakult kaotikus helyzet megszüntetése érdekében a  város ké-
szíttessen egységes kivitelű reklámhordozó táblákat, amelyeket a  köz-
területet használni kívánók többféle méretben vehetnek majd igénybe, 
és természetesen tetszőleges tartalmú hirdetéseket helyezhetnek el 
rajtuk. Az intézkedésre a rendezett városkép biztosítása érdekében van 
szükség, továbbá azért, mert a jelenleg kihelyezett reklámtáblák számos 
helyen rontják a közlekedés biztonságát. A testület döntött arról is, hogy 
a  közterület-használati díjak mérséklésére vonatkozó kérelmeket a  jö-
vőben nem fogadja el, – a  szabott árak mindenkire nézve kötelezőek 
lesznek. 

Módosították a kistérségi társulási megállapodást
Tekintettel arra, hogy 2013. január 1-jétől a város két, eddig önkormány-
zati fenntartású iskolájával együtt a pedagógiai szakszolgálat is központi 
irányítás alá került, a Képviselő-testület hatályon kívül helyezte a kistér-
ségi társulási megállapodásnak azt a pontját, amely a pedagógiai szak-
szolgálat feladatainak ellátásáról rendelkezett.

Ingatlanvásárlás
Ismét napirendre került a Polgármesteri Hivatal udvarán jelenleg ügyvé-
di irodaként működő épületrész megvásárlásának kérdése. A hivatal ud-
varán álló, 55 m2 alapterületű épületet jelenlegi tulajdonosa a hivatalos 
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Tisztelettel meghívjuk 
Önt és kedves családját 

2013. március 15-én, 
az 1848–49-es forradalom 

és szabadságharc emlékére 
tartandó városi 
ünnepségünkre.

Program
9.30: Kossuth tér

ÜNNEPÉLYES 
ZÁSZLÓFELVONÁS, 

KOSZORÚZÁS

10.00: Pető�i tér
KOSZORÚZÁS

10.30: Nemeskéri-Kiss-kúria
ÜNNEPI MŰSOR, 

KOSZORÚZÁS

Rendező: 
Göd Város Önkormányzata

A szervezők a Kossuth teret követő 
helyszíneken tájékoztató jelleggel 

adták meg az ünnepi műsor to-
vábbi programjainak időpontjait. 

A résztvevők és a koszorút elhelyezők 
számától függően az egyes helyszíne-
ken néhány perces eltérés lehetséges.

A részletes műsort a Gödi Körkép 
márciusi lapszámában közöljük.
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kÖzéLet

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

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal pénzkészlete
(számlákon lévő összegek + pénztár): 27 413

A TESZ és az intézmények pénzkészlete
(számlákon lévő összegek + pénztár): 8 210

Lekötött betétek összesen: 430 000
Az ÖK pénzkészlete összesen (számlákon lévő összegek 
+ pénztárban lévő összegek + lekötött összegek): 465 623

Folyószámlahitel összege: 0
Az eddig befolyt adóbevételek összege: 21 377
A legutóbbi kimutatás óta a normál fi nanszírozási műveleteken kívüli, 
10 millió forintot meghaladó tétel(ek): 

nem volt 
ilyen

Lejárt tartozások összege: 0
A fenti táblázat a 2013. január 23-ai állapotokat mutatja.

Dr. Pintér György
alpolgármester

értékbecslő által megállapított 3,8 millió forintos ár helyett 6 millió fo-
rintért kínálja eladásra az Önkormányzatnak. Markó József polgármester 
javaslatára háromtagú, képviselőkből álló munkacsoport alakul, amely-
nek az lesz a feladata, hogy a város számára a lehető legkedvezőbb fel-
tételekben állapodjon meg az ingatlan tulajdonosával. A munkacsoport 
tagja Rábai Zita (Városvédők Egyesülete), Forró Gábor (Fidesz) és Sipos 
Richárd (Jobbik). 

Pályázati kiírás a művelődési ház igazgatói álláshelyére
Kötelező jelleggel pályázatot ír ki az Önkormányzat a József Attila Mű-
velődési Ház igazgatói álláshelyére, mivel a  jelenlegi igazgató, Szabó 
Zsuzsanna megbízatása 2013. február 22-én lejár.

Pályázati önrész biztosítása a Gödi Sportegyesület részére
A GSE sporttelepén álló öltözőépület tavaly megkezdett felújításának és 
bővítésének idei évi folytatásához a Képviselő-testület 8 400 000 forint 
önrészt szavazott meg. 
E napirendi pont tárgyalása során Markó József polgármester ismét fel-
hívta a vállalkozók fi gyelmét arra, hogy a meleg vizű strand területére 
tervezett új medence megépítéséhez nagy szükség lenne azokra a pén-
zekre, amelyekkel a cégek adójukból jóváírható módon támogathatnák 
a Gödi Sportegyesületet.

Kukásutók beszerzése
Egy kedvező csomagajánlat keretében két hulladékszállító autóhoz és 
két további gépjárműhöz juthat hozzá a város, mindössze 11 700 000 fo-
rintért. A testület támogatta Településellátó Szervezet gépjárműbeszer-
zését. (Erről lapunk 15. oldalán olvashatnak bővebben.) 
 A kedvezőbb árajánlat miatt a TESZ az idén nem a Remondis Kft., hanem 
a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. lerakóhelyére szállítja majd a városi 
kommunális hulladékot. 

Hóeltakarítás
Rábai Zitának, a Városvédők Egyesülete elnökének felvetésére külön na-
pirendi pontban tárgyalta a testület a hóeltakarítással kapcsolatban fel-
merült kérdéseket. Több képviselőnek is tudomása volt olyan utcákról, 
ahol a síkosságmentesítés, illetve a hókotrás csak hosszabb idő elteltével 
történt meg, vagy elmaradt. Popele Julianna, a Beruházási Osztály veze-
tője ismertette a hóeltakarítást végző vállalkozóval kötött keretmegálla-
podás tartalmát, valamint a város mint megrendelő további lehetősége-
it. A testület tagjai megállapodtak abban, hogy közösen felülvizsgálják, 
és – ahol szükséges – kiegészítik a  síkosságmentesítés szempontjából 
stratégiai fontosságú területek listáját, valamint javaslatokat tesznek arra 
vonatkozóan, hogyan lehetne még eredményesebbé tenni a városban 
a hóeltakarítási protokollt. 

Göd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és családját a

Kommunizmus
Áldozatainak
Emléknapja
alkalmából rendezett megemlékezésre, amelyet
2013. február 25-én (hétfőn) 16.30 órai kezdettel 
tart a
József Attila Művelődési Ház színháztermében.
(2131 Göd, Pesti út 72.)

Megemlékező beszédet mond: 
Sipos-Vizaknai Gergely 
református lelkipásztor

Közreműködnek:
    Felsőgödi Munkásdalkör

Vezényel: Benyus Sándor karnagy

    Pintér Gábor színművész (versösszeállítás)

    Zoller Ágnes oboaművész és Cs. Nagy Ildikó 
zongoraművész
(Händel- és Hindemith-műveket adnak elő)

A megemlékezés után az Alsógödi Kiserdei 
Kopjafához várjuk mindazokat, akik az áldozatok 
tiszteletére el kívánják helyezni a megemlékezés 
mécseseit és koszorúit.
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KÖZÉLET

A felmerült kérdések
A legtöbb panasz a város útjaival volt 
kapcsolatos. A  közel 30 kilométernyi 
földút zöme erősen elhasználódott, 
kátyús, a  csapadékos napokban sa-
ras, latyakos, s ez mind az autós, mind 
a  gyalogos közlekedőknek rengeteg 
nehézséget, bosszúságot okoz.
Egyes utcákban a  lakóközösség száz 
százalékban vállalná az  útépítési 
hozzájárulást. A  Regős utcában lakó 
Káplár Norbert saját költségén a  ter-
veztetést is elkészíttette, és a közgyű-
lésen elmondta: az  utcabeliek tisztá-
ban vannak azzal, hogy az aszfaltozás 
miatt minden átmenő forgalom az  ő 
utcájukba terelődne, de a  környékü-
kön, ahol minden utca földes, nagy 
szükség lenne legalább néhány jó mi-
nőségű útra. 
Szintén az  út helyreállítását kérte 
Kozma Miklósné, Gallé Gábor pedig 
arról érdeklődött, hogy mikor várható 
a Kálmán utca felújítása az Ady Klub-
tól Nevelek felé. Megemlítette azt 
is, hogy az utca egyik oldalán a  járda 
szintje az  úttestnél mélyebben van, 
ezért esőzéskor, hóolvadáskor a  gya-

logosok a  nagy forgalmú úttestre 
kényszerülnek, ahol viszont az  autó-
sok az út szintjéből magasan kiemel-
kedő csatornafedeleket kerülgetve 
kénytelenek közlekedni. A  Retró Ady 
Klub vezetőjeként az Ady Klubot érin-
tő beruházásokról kért információt, 
választ várva arra a  kérdésre, számít-
hatnak-e a  felsőgödi kulturális köz-
pontban a kerítés, a kapu, a lépcső és 
a  rámpa felújítására, illetve az  eresz-
csatornák cseréjére.
A jelen lévő szülők egyike a  Kincsem 
Óvoda egyes folyosói falainak pené-
szességéről panaszkodott, és volt, aki 
a  köznevelési feladatok átszervezése 
kapcsán az  iskolai férőhelyek várható 
alakulásáról, valamint a Gödön, illetve 
a környékbeli településeken jelentke-
ző férőhelyigényekről kérdezte a  tes-
tület tagjait.
Éles kritikát fogalmazott meg Tóth 
István Kölcsey utcai lakos, aki azért for-
dult bírósághoz, mert jogtalannak tar-
totta, hogy a  2009-ben megvalósult 
útépítési munkálatok után az  Önkor-
mányzat 2011-ben visszamenőleges 
hatállyal igényelte az utcában lakóktól 

az  útépítési hozzájárulást. A  polgár-
mestert a testület azonnali feloszlatá-
sára szólította fel. Hangot adott annak 
is, hogy véleménye szerint az  Ön-
kormányzat a  vállalkozóknak kedvez 
a  lakosokkal szemben, – a vállalkozói 
adóterheket csökkenti, míg a lakossá-
gi díjak és adók növekednek. 
Gyimesi Györgyné azt a  gondolatot 
vetette fel, hogy nagy szükség lenne 
egy, a Kisfaludy utcától a vasútállomás 
melletti parkolón át a peron felé veze-
tő, szilárd burkolatú gyalogosút meg-
építésére, mert a vonattal közlekedők 
ősztől tavaszig sártengerben kény-
telenek megközelíteni az  állomást. 
Kérte, hogy az önkormányzat a továb-
biakban is folytassa az ősszel megkez-
dett fásítási programot, amellyel még 
szebbé tehető a város. Kéréseinek tol-
mácsolása előtt köszönetet mondott 
a járdaépítésekért, és a Kisfaludy utcai 
kis tér kialakítását, amely nagy örömet 
okoz az  arra közlekedőknek, a  ren-
delőkbe és a  gyógyszertárba igyek-
vőknek.
Jerneiné Madách utcai lakos elisme-
rően nyilatkozott a  városszerte kihe-
lyezett egységes hirdetőtáblákról, és 
egyúttal kérte, hogy az  utcájukban 
található régi fém hirdetőtáblát is cse-
réljék le a többivel megegyező külle-
műre. Feltette azt a  kérdést is, hogy 
miért a  hónap közepe táján jelenik 
meg a  Gödi Körkép, és hangot adott 
annak a  véleményének, hogy emiatt 
sok olvasó későn értesül az  esemé-
nyekről, a programokról.
Elhangzott egy lakossági panasz 
az  őszi lombégetés okozta leve gő-
szennye zéssel kapcsolatban is.

A Képviselő-testület válaszai
A lakossági kérdések többségére 
Markó József polgármester adott fele-
letet, de a felmerült témákhoz több al-
kalommal hozzászólt dr. Pintér György 
alpolgármester, Kovacsik Tamás, a Vá-
rosfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke, Lenkei György, a Szo-
ciális Bizottság elnöke, dr. Nagy Atilla 
aljegyző, illetve Szabó Csaba és Forró 
Gábor képviselők is.
Az utak állapotára vonatkozó pana-
szokra válaszul a  polgármester el-
mondta, hogy a jelenleginél gyorsabb 
ütemű útépítésnek anyagi természe-
tűek az  akadályai. Sajnos a  rendkívül 
költséges szilárd burkolatú utakra 
csak a főbb útvonalak, illetve a város-

Közmeghallgatás 
Lakossági kérdésekre váLaszoLt a képviseLő-testüLet

Göd város önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 23-án köz-
meghallgatást tartott a  Duna-parti Nyaralóházak színháztermében. A  la-
kosságot körülbelül egytucatnyi érdeklődő képviselte, bár volt, aki ké-
résével, észrevételével nagyobb lakóközösségek szóvivőjeként érkezett 
a fórumra.

A munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésnek számító közgyűlésen a testület valamennyi 
tagja jelen volt
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részeket összekötő útszakaszok ese-
tében lehet pályázni. A  pályázaton 
kívüli útépítési beruházásokra pedig 
az Önkormányzatnak csak szűk pénz-
ügyi keretek állnak a  rendelkezésére. 
A rossz állapotú, gödrös földutakat ta-
vasszal készül rendbe hozni az önkor-
mányzat, de ezek a  munkálatok csak 
a föld tömörítését, elegyengetését és 
kőszórást jelentenek, nem aszfalto-
zást.
Az útépítési hozzájárulással kapcso-
latban Markó József beszámolt arról, 
hogy a  bíróság első- és másodfokon 
is az  önkormányzatnak adott igazat 
a felszólaló lakos által indított perben, 
és két alkalommal is jogszerűnek ítélte 
az útépítési hozzájárulás visszamenő-
leges hatállyal történő kiszabását.
Nevelek csatlakozásával a  felsőgö-
di Kálmán utca forgalma várhatóan 
tovább növekszik majd. Jogos tehát 
az  igény a  járda és az  említett útsza-
kasz felújítására, hosszabb távon 
pedig az  út kiszélesítésére is. Mint 
városrészeket összekötő útszakaszra, 
valószínűleg a jövőben pályázati lehe-
tőséget is igénybe vehet majd a város 
erre a beruházásra.
A felsőgödi kulturális központnak szá-
mító Ady Klub belső tereinek, fűtésé-
nek korszerűsítésére az elmúlt években 
sor került, a  legfontosabb javításokat 
pedig a TESZ tavasszal elvégzi – mond-
ta el dr. Pintér György alpolgármester, 
majd hozzátette, hogy az  új kerítés, 
a kapu és a feljárat megépítésére a vá-
ros keresi a lehetőségeket.
Markó József polgármester elmondta, 
hogy az  Önkormányzat igyekszik sa-
ját tulajdonba kérni az államtól a Du-
na-parti Nyaralóházakat, amely e köz-
meghallgatásnak is otthont adott. 
Az  akadálymentesen megközelíthető 
létesítmény alkalmas a  nagyobb lét-
számú rendezvények számára, és op-
timális hasznosítására a városnak min-
denképpen érdemes törekednie.
A Kincsem Óvodát érintő kérdéshez 
Markó József polgármester mellett 
dr. Pintér György alpolgármester és 
Lenkei György szociális bizottsági 
elnök is hozzászólt. Az  óvoda ügyét 
az önkormányzat kiemelten kezeli, és 
törekszik az  épület állagából adódó 
gondok végleges megoldására. Ez 
azonban jelentős forrásokat igényel, 
az  előzetes tervek alapján mintegy 
háromszázmillió forintot. A  teljes fel-
újítás, szigetelés, fűtéskorszerűsítés 

ráadásul csak egy olyan időszakban 
valósulhat meg, amikor a  Kincsem 
Óvodába járó gyerekek hosszabb távú 
elhelyezéséről is gondoskodni tud 
a  város. Dr. Pintér György és Lenkei 
György elmondták, hogy a  nedvese-
dő falszakaszok szigetelési problémáit 
néhány héten belül megoldják: a  fa-
lakról eltávolítják a  vízzáró rétegként 
működő olajfestéket, speciális gom-
baellenes kezelést alkalmaznak, majd 
ezt követően jól szellőző burkolatot 
kapnak a  falak, amitől a  dohosodást 
okozó nedvesedés várhatóan meg-
szűnik. A  válaszban elhangzott az  is, 
hogy az Önkormányzat az óvoda tel-
jes felújítására keresi a pályázati lehe-
tőséget. 
Az általános iskolai esetleges férőhely-
problémával kapcsolatban dr. Nagy 
Attila aljegyző mondta el, hogy a beis-
kolázási életkor évvesztesekre vonat-
kozó módosításával mintegy 25 száza-
lékkal több elsős jelentkezése várható 
majd a  jövő tanévben. Ezt a  létszám-
növekedést a  város a  tankerületnek 
az  oktatási intézmények átadásakor 
jelezte. E pillanatban még nem tudni, 
hogy a közoktatás állami irányítás alá 
kerülésével kinek a feladata lesz a fé-
rőhelyhiány miatt szükségessé váló 
intézménybővítés, iskolaépítés. Vajon 
az állam vagy az önkormányzat látja-e 
majd el ezt a feladatot? 
Ígéretet kaptak a  Madách utca lakói 
arra, hogy a  fém hirdetőtáblát lecse-
rélik, és az utcában elhelyeznek egyet 
az  új készítésű és egységes kivitelű 
hirdetőfelületekből. 
A Gödi Körkép megjelenésével kap-
csolatban Markó József polgármester 
elmondta, hogy nemritkán az  önkor-
mányzati hírek, aktualitások, illetve 
a  hó végi testületi ülések időpontjai 
határozzák meg, hogy a lap mikor tud 
nyomdába kerülni. A  közérdekű in-
formációk közlése elsőbbséget élvez 
a  megjelenés tervezett időpontjával 
szemben. Ugyanakkor a  szerkesztő-
ség és az  Önkormányzat is törekszik 
arra, hogy a  megjelenés lehetőleg 
a hónap első harmadára essen.. 
A tűzgyújtással kapcsolatban felme-
rült kérdésre adott válaszban megfo-
galmazódott, hogy különbséget kell 
tenni az avarégetés és a gallyak, nye-
sedékek égetése között. Míg az előb-
bi súlyosan légszennyező hatású, és 
ezért kerülendő, addig az  utóbbit 
nem volna szerencsés teljesen betil-

tani egy kertvárosi jellegű települé-
sen. Kovacsik Tamás bizottsági elnök 
kiegészítésképpen elmondta, hogy 
az  égetés és a  zöldhulladék-kezelés 
kérdését egymással szoros egységben 
lehet csak kezelni. A  szabályozásban 
a  tendencia mindenképpen az  ége-
tés korlátozása felé mutat. A  testület 
örömmel fogadta a  lakossági vissza-
jelzést arra vonatkozóan, hogy az őszi 
ingyenes lombhulladék-leadási akciót 
érdemes volt meghirdetni, mert so-
kan éltek vele, és így nem terhelték 
a  környezetet sem az  égetés során 
keletkező füsttel, sem az illegális zöld-
hulladék-lerakással. A hosszas füstölés 
nemkívánatos és nem is megenge-
dett, szögezte le a  polgármester, ám 
ennek ellenőrzése és szankcionálá-
sa nehézkes. A  kérdést felvető lakos 
hangsúlyozta, hogy a  közterület-fel-
ügyelet szolgálatban lévő alkalmazot-
tai mindig készséggel intézkedtek, ha 
bejelentést tett hosszabb ideje füstö-
lő lombkupacokról. 
Az utcák közé bekanyarodó bicikli-
út veszélyes kereszteződései miatt 
az  Önkormányzat biztató egyezteté-
seket folytatott a Kék Duna Hotel üze-
meltetőjével arról, hogy a kerékpárút 
a felsőgödi szakaszon végighaladhas-
son a gáton. A megvalósításhoz pályá-
zati lehetőséget keres a testület.
A közmeghallgatás látogatottsága 
ugyan alatta maradt a várakozásoknak, 
ám a terítékre került témák a lakosság 
nagy többségét érintették. A rendezett 
utak, az  egységes városkép, a  szépen 
karbantartott, kulturált környezet min-
den gödi lakos közös érdeke.

V. Pálfai Kinga/Koditek Bernadett

A közmeghallgatáson a lakosok egyéni 
problémáikat vagy utcájuk, lakóközösségük 
gondjait vitték a testület elé
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A Gödi Körkép januári számában 
egy kerekasztal-beszélgetés 
keretében városunk vezetői – 

Markó József polgármester, dr. Pintér 
György alpolgármester és dr. Szinay 
József címzetes főjegyző – bővebben 
is szóltak az új járási hivatali rendszer-
ről. E  lapszámunk 9. oldalán tájékoz-
tatjuk olvasóinkat arról is, mit és ho-
gyan intézhetnek a  járási hivatalban. 
Bíró Attila hivatalvezetőt ezúttal első-
sorban az  első hetek tapasztalatairól 
kérdeztük.

– Az érintett négy – a dunakeszi, cso-
mádi, fóti és gödi – önkormányzatot 
illetően milyen egyeztetések előzték 
meg a hivatal felállítását?
– A  tavaly kora ősszel kezdődő tár-
gyalási folyamatokban jómagam nem 
vettem részt, mivel Navracsics Tibor 
miniszterelnök-helyettes úr decem-
ber közepén nevezett ki a Dunakeszi 
Járási Hivatal vezetőjévé. A  megyei 
kormányhivatal járási biztosai tartot-
ták a  kapcsolatot az  érintett önkor-
mányzatok vezetőivel. A  végleges 
megállapodás aláírására – ünnepé-
lyes keretek között – október közepén 
került sor. E megállapodás rögzítette 
az  átadásra kerülő ingatlanokat és 
ingóságokat, illetve a  személyi állo-
mány összetételét – ide értve a gödi 
kirendeltséget is. A  költözés kará-
csony előtt rendben megtörtént. Úgy 
gondolom, hogy január másodikán 
az  ügyfeleink nem tapasztalhattak 
„zökkenőket”, ami az előkészítő mun-
ka eredményességét igazolja. 

– Milyenek az  első hetek visszajelzé-
sei?
– Január elején az  Index internetes 
hírportál készített egy országos fel-
mérést, amelyben a Dunakeszi Járási 
Hivatal gödi kirendeltségét pozitív 
példaként említették. De a  hozzám 
eljutott vélemények is azt jelzik, hogy 
gyorsabb és egyszerűbb lett az  ügy-
intézés. Pillanatnyilag a járás hozzánk 

forduló állampolgárai a  dunakeszi 
okmányirodában három napon belüli 
időpontot kapnak bármely államigaz-
gatási ügyben. Ám a  jelenleginél is 
gyorsabb és egyszerűbb ügyintézést 
akkor fogják majd érzékelni a lakosok, 
ha az esztendő végén megkezdik mű-
ködésüket az  úgynevezett kormány-
ablakok. 

– Az  ideiglenes ügyfélfogadási rend 
mikor válik véglegessé?
– Erre pontos választ beszélgetésünk 
idején még nem tudok adni. Egyelőre 
a járási hivatal a járásszékhelyi önkor-
mányzati hivatal ügyfélfogadási rend-
jéhez igazodik. A gödi kirendeltség is 
a  településen élők által eddig meg-
szokott időpontokban várja az  ál-
lampolgárokat. Egyébként a  megyei 
kormányhivatalnak az  a célja, hogy 
egységes ügyfélfogadási rendet ala-
kítsanak ki valamennyi járásban.
– Milyen a munkakapcsolatuk a megyei 
kormányhivatallal?
– Egyelőre napi szintű. Tarnai Richárd 
kormánymegbízott úrral és hivatalve-
zető kollégáimmal együtt folyamato-
san értékeljük a működési tapasztala-
tokat. Emellett tart még a különböző 
egységes szabályzatok kidolgozása, 
s bizonyos informatikai fejlesztésekre 
is szükség van.

– Az ön életében milyen változásokat 
hozott az új megbízatás?
– Tíz éve dolgozom a  közigazgatás-
ban, tehát ismerem a  területet. Nagy 
megtiszteltetésként éltem meg a kine-
vezést, s  komoly kihívásnak tekintem 
a feladatot, hiszen egy évszázados ha-
gyománnyal rendelkező hazai állam-
igazgatási rendszert – amelyet ugye 
1984-ben szüntettek meg – kell ismét 
megtöltenünk tartalommal. Munka-
társaimmal együtt az  a közös célunk, 
hogy az állampolgárok azt érzékeljék, 
az  ügyeiket a  hozzájuk legközelebb 
eső helyen, gyorsan, egyszerűen és 
ügyfélbarát módon intézhetik. 

 Természetesen az  elvégzendő fel-
adataimat lehetetlenség napi nyolc 
órába beszorítanom, ám, kislányunk 
éppen húsz hónapos, igyekszem leg-
alább az esti fürdetés idejére hazaér-
kezni. S mivel utolsó éves hallgatója 
vagyok a  jogi karnak, az  éjszakáim, 
illetve a  hétvégék egy része a  csa-
ládom mellett most mindenképpen 
a  tanulásé. Tavasszal már az  állam-
vizsgák várnak rám… 

 Walter Béla

Névjegy
Bíró Attila 1967-ben született Vásá-
rosnaményban. 1991-ben az  Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen ma-
gyar–történelem szakos tanárként 
diplomázott. Jelenleg a  Károli Gás-
pár Református Egyetem jogász-
hallgatója. 1997-től az  MTI elnöki 
titkárságának vezetője volt. 2001-
től a  Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériumában tanácsadóként 
dolgozott, 2002-től Dunakeszi ön-
kormányzatának polgármesteri 
tanácsadója volt, majd 2010-ben 
ugyanott osztályvezető, mely tiszt-
séget mostani kinevezéséig töltötte 
be. 2011 óta a Dunakeszi Sportjáért 
Közhasznú Alapítvány kuratóriumi 
elnöke. 

Gyorsabb, egyszerűbb, ügyfélbarát
BeszéLgetés a dunakeszi járási hivataL vezetőjéveL

2013. január elsejével hatályba lépett az új önkormányzati törvény, s meg-
kezdték működésüket a  járási hivatalok. Ennek apropóján Bíró Attilától, 
a Dunakeszi Járási Hivatal vezetőjétől kértünk interjút.
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A járási hivatalhoz kerülő ügyek leg-
nagyobb részét az  okmányirodai 
feladatok jelentik, egyebek mel-

lett a  személyi adat- és lakcímnyilván-
tartással, az  útlevél- és a  közlekedési 
igazgatással kapcsolatos teendők. A je-
lenlegi okmányiroda a  járási hivatalok 
törzshivatalának szervezeti egysége-
ként működik tovább a jelenlegi ügyfél-
fogadási helyszínen (Dunakeszi, Szent 
István u. 19.).
2013. január 1-jétől a  járási hivatal 
szakigazgatási szerveként működő já-
rási gyámhivatalhoz kerültek a  jegy-
zői és a  városi gyámhivatali feladat- és 
hatáskörök. A  járási gyámhivatal jogo-
sult eljárni a  gyermekvédelmi felada-
tokkal kapcsolatos ügyekben (például 
gyermekelhelyezés, védelembe vétel), 
továbbá a  szülői felügyeleti jog gya-
korlásával, gyermektartásdíjjal, kiskorú 
házasságkötésének engedélyezésével, 
örökbefogadással, családi jogállás ren-
dezésével, gyámsági és gondnoksági, 
valamint vagyonkezeléssel kapcsolatos 
ügyekben.
A gyermekvédelmi ellátások közül 
azonban egyes gyermekvédelmi tá-
mogatások (rendszeres gyerekvédelmi 
kedvezmény, kiegészítő gyermekvédel-
mi támogatás, óvodáztatási támogatás) 
továbbra is jegyzői hatáskörben ma-
radnak, a  rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatással kapcsolatban pedig a te-
lepülési önkormányzat képviselő-testü-
lete a döntéshozó szerv.

A járási hivatal hatósági osztályának ha-
táskörébe tartoznak az  egyes szociális 
ellátásokkal (időskorúak járadéka, ala-
nyi és normatív alapon megállapított 
közgyógyellátásra való jogosultság, 

ápolási, emelt összegű ápolási díjra való 
jogosultság – a méltányosság kivételé-
vel –, egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság) kapcsolatos ügyek. Hatás-
köre továbbá a  kommunális igazga-
tással összefüggő feladatok (például 
temetőengedélyezés) ellátása, a  me-
nekültügyek, az  egyes vízügyi, illetve 
védelmi igazgatási, földrendezési és 
földkiadási ügyek, az  érettségi vizsgá-
val, oktatással, továbbá egyes távhő- és 
villamos energiával, valamint a földgáz-
ellátással kapcsolatos ügyek intézése. 
Szabálysértési hatáskörben 2012. április 
15-étől már a  Pest Megyei Kormányhi-
vatal járt el, ám január 1-jétől a  járási 
hivatal hatósági osztályára kerültek át 
a szabálysértési ügyintézők.
2013. január 1-jétől a  munkaügyi ki-
rendeltségek, a népegészségügyi inté-
zetek, a  körzeti földhivatalok, az  állat-
egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző 
hivatalok, valamint az  építésügyi hiva-
talok is járási szinten végzik a feladatai-
kat. A Dunakeszi járás esetében a Járá-
si Földhivatal változatlan helyszínen, 
a Vasút u. 11. szám alatt működik, a töb-
bi feladatot a Váci Járási Hivatal látja el.
Az állampolgároknak állandó ügyinté-
zésre a  járási hivatal székhelyén kívül 
a  járás városaiban és nagyközségei-
ben kialakított kirendeltségeken is 
lesz lehetőségük. 
A gyámhivatal munkatársai a  járási 
székhelyen és a gödi kirendeltségeken 
érhetők el.
A Dunakeszi Járási Hivatal gödi kiren-
deltsége Gödön az  Okmányiroda épü-
letében, a Pesti út 60/a szám alatt talál-
ható.

Mit, hol intézhetünk a járási hivatalban?

Elérhetőségek és 
az ügyfélfogadás 
rendje
Dunakeszi Járási Hivatal
Gödi kirendeltség
Cím: 2131 Göd, Pesti út 60/a
(az Okmány iroda épülete)
Telefon: (06 27) 332-177
E-mail: okmanyiroda@god.hu

Az ügyfélfogadás rendje lapzártánk 
idején még változóban van. Érdek-
lődni telefonon vagy e-mailben a fent 
megadott elérhetőségeken lehet.

Dunakeszi Járási Hivatal
Központi épülete 
Cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 143.
Telefon: (06 26) 540-690,
(06 27) 540-695

Ideiglenes ügyfélfogadási idők:
Hétfő: 13.00 – 17.30
Kedd: –
Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00
Csütörtök: –
Péntek: 8.00 – 12.00

A járási hivatal a volt Gárdonyi Géza Szakiskolai Kollégium épületének második és harmadik emeletén működik Dunakeszin, ám 
a gödieknek csak a legritkább esetben kell ide utazniuk ügyeik intézéséhez

A Dunakeszi Járási Hivatal a Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egysé-
geként 2013. január 1-jével jött létre, és Dunakeszin, a Fő út 143. szám alatt 
található.



10

Városunkban hosszú évek hagyo-
mányához híven ebből az  alka-
lomból adják át az  „Év Pedagó-

gusa” és a „Kultúráért és Művészetért” 
díjakat. Idén először egy újabb elis-
merés is gazdára talált, a  „Göd város 
Alkotó és Előadóművészeti Díja”.
A díjátadást körülölelő gálaesten 
a  város általános iskolás növendékei 
és óvodásai, illetve pedagógusai lép-
tek fel. 

Ravel-darabot játszott a Németh Lász-
ló Általános Iskola fuvolazenekara, 
Stefánné Kelemen Judit vezényletével. 
A  Kastély Óvoda Halacska csoportjá-
ba járó óvodások Véghné Tóth Andrea 
felkészítésében Janikovszky Éva Ha 
én felnőtt volnék… című könyvéből 
adtak elő részleteket. Három kórus-
művel kedveskedett a  közönségnek 
a  Kincsem Óvoda pedagógusaiból 
és dadusaiból szerveződött énekkar. 
A  Búzaszem Általános Iskola népze-
ne tanszakos növendékei és tanárai, 
Keszey Tivadar és Bese Botond peda-
gógusok, illetve Vasvári Magor népi 

furulyás és Berkes Péter dudás gyi-
mesi és palóc táncokat fújtak, a  fel-
sőgödi általános iskola Csillagrúgó 
néptánccsoportja – Greguss Gergő 
tanítványai – pedig kalocsai marsot: 
vidám lakodalmas, vonulós táncot 
járt. Egy-egy pedagógusköszöntőt 
szavalt Soós Rebeka és Csata Antal 
Márton, akiket Hendrik Lászlóné készí-
tett fel. Az Oliver! és a Valahol Európá-
ban című musicalből adott elő három 
betétdalt a  Gézengúzok Színjátszó 
Csoport, akik a  GDSE táncszakosztá-
lyával közösen léptek fel. A produkció 
színpadra állításában Bíróné Csernus 
Bernadett énektanár és Harkai Anett 
koreográfus segítették Zachár Zsuzsa 
rendezőt.
 Az  est igazán magas színvonalú és 
tartalmas volt, tükrözve városunk 
kulturális életének gazdagságát. Aho-
gyan Eich László tankerületi igazgató 
ünnepi beszédében fogalmazott: „A 
ma este ifjú fellépői még talán csak 
a színpadra lépés izgalmát élik át, de 
néhány év távlatából visszatekintve 
majd megértik, hogy előadásukkal 

ők is hozzájárultak kulturális életünk 
gazdagításához és a  magyar kultúra 
megőrzéséhez.” 
 A  január elseje óta Göd közoktatá-
sát is felügyelő igazgató arról is be-
szélt, hogy egyes társadalomtudósok 
szerint a  kultúra nem más, mint egy 
közösség kollektív tudata. Nagy fele-
lőssége van tehát minden szülőnek, 
nagyszülőnek, közoktatásban, köz-
művelődésben tevékenykedőnek ab-
ban, hogy mit tesznek a  felnövekvő 
generációért napjaink elbizonytalaní-
tó konzumkultúrájának szorításában.
 Markó József, Göd polgármestere 
a  díjátadást megelőző percekben 
elmondta, hogy a  város továbbra is 
figyelemmel kíséri általános iskolái-
nak és pedagógiai szakszolgálatának 
tevékenységét, érzékeny marad az in-
tézmények és a  bennük dolgozók 
problémái iránt, és lehetőségei sze-
rint a jövőben is igyekszik támogatni 
a  közoktatást. Kifejezte örömét afe-
lett, hogy jó hírnevű iskoláink tanulói 
megállják a helyüket a tanulmányi és 
a művészeti versenyeken, a különféle 
országos felméréseken, köszönhető-
en pedagógusaink kiemelkedő szak-
mai és emberi kvalitásainak.

A díjazottak
Az év pedagógusai
Városi hagyomány, hogy a  Magyar 
Kultúra Napján műsoros est kere-
tében adják át az  Év Pedagógusa és 
a  Művészetért és Kultúráért díjakat. 
Az  elismerésekre a  pedagógustestü-
letek tesznek javaslatot, s  a  legtöbb 
szavazatot szerzők lesznek a  díjazot-
tak, míg a  második és harmadik he-
lyezettek pedig a  jelöltek. Az  alábbi-
akban az  idén elismerést szerzőkről 
olvashatnak jellemzést, mégpedig 
saját kollégáik tollából.

Huzella Tivadar  
Általános Iskola
Az Év Pedagógusa: Kőfalvi Enikő

Enikő oktató, nevelő és munkaközös-
ség-vezetői munkája kimagasló, szak-
mai  felkészültsége alapos, tudását 
szívesen megosztja másokkal.
Módszerei közé tartozik az a fajta ne-
velői szigor, amely türelemmel, ked-
vességgel és szeretettel társulva igazi 
tanárrá teszi. Nyitott minden kihívás-
ra. A  természettudományi, valamint 

Díjkiosztó gálaest 
a Magyar Kultúra Napján

A Magyar Kultúra Napja alkalmából városi kitüntetést vehetett át Tóth Tamás, Szalma Edit, 
Kőfalvi Enikő, Stetina Mónika és Király Krisztina

Százkilencven éves a Himnusz. Az 1989-es kezdet óta éppen 25. alkalom-
mal ünnepeljük január 22-én – a  kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 
költeménye e napon nyerte el végleges formáját – a Magyar Kultúra Napját.
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az egészségmegőrző hét programjait 
esztendőről esztendőre a  szívügyé-
nek tekinti. Ha pedig esetleg baleset 
történik, nem túlzó megállapítás, 
hogy „őrangyalként” rögtön ott te-
rem, hogy segítsen az érintetten, ked-
vességével enyhítse fájdalmát.

A Huzella Iskola jelöltjei ebben az esz-
tendőben Podányi Viktória magyar 
szakos és Bálint Krisztina angol szakos 
tanárnők lettek.

Kastély Óvoda
Az Év Pedagógusa: Stetina Mónika 

Igazi  mozgatórugója nevelőközössé-
günknek. Vezetőhelyettesként is, be-
osztott óvónőként is rengeteget tesz 
az óvodánkért. A munkatársak felé fi-
gyelemmel, megértéssel fordul. Nincs 
olyan probléma, amelyre ne keresne 
és ne találna megoldást. Lelkesedésé-
vel, elkötelezettségével, hivatástuda-
tával és alázatával követendő példát 
állít elénk. Mónika nagy hangsúlyt 
fektet nevelőközösségünk összetar-
tó erejének folyamatos erősítésére. 
Ötleteket, lehetőségeket keres és 
talál az  óvodai élet színesebbé, gaz-
dagabbá, családiasabbá tételéhez. 
Színvonalas előadásokat, előadókat 
szervez gyermekeink számára, nem 
kímélve időt és energiát. Lelkes támo-
gatója, szervezője és közreműködője 
az  óvónőinkből szerveződött mese-

játszóknak, akik évente többször is 
megörvendeztetik gyermekeinket 
mesejátékok előadásával. Felkarolta 
az  óvodánkban hagyománnyá vált 
adventi és húsvéti vásárok szervezé-
sét, lebonyolítását, nevelőtestületünk 
szinte minden tagját bevonva a közös 
munkába. 
Mindig derűs, mosolygós kedvessége, 
végtelen türelme és fáradhatatlan ak-
tivitása átragad gyerekre, felnőttre 
egyaránt. Az  újítás, a  jobbítás vágya 
vezeti munkájában, s ehhez a szándé-
kához sokakat meg tud nyerni. Móni-
ka az az ember a közösségünkben, aki 
nem hagyja kialudni a tüzet.

A Kastély Központi Óvoda Hétszínvi-
lág Óvodaegységének két pedagó-
gusa, Selmeczy Györgyné és Vilhelm 
Ferencné lettek az  intézmény idei je-
löltjei.

Németh László Általános Iskola 
Az Év Pedagógusa: Király Krisztina

Az alsós munkaközösség egyik meg-
határozó tagja. Munkáját példamu-
tatóan, becsülettel, odaadóan végzi. 
Kollégáival szemben figyelmes és 
segítőkész. Bárki, bármikor bizalom-
mal fordulhat hozzá. Türelemmel és 
szeretettel foglalkozik a  tanítványai-
val. Moderátorként, műsorvezetőként 
évek óta színesíti az iskolai és a művé-
szeti rendezvényeket. Rendszeresen 
segít a  néptáncosok nyári táboroz-
tatásánál. A  közalkalmazotti tanács 
tagjaként lelkesen látja el a feladatát. 
Fő szervezője a  tantestületi kirándu-
lásoknak.

A Németh László Általános Iskola idei 
jelöltjei: Hendrik Lászlóné, Dánielné 
Smigróczki Julianna és Horváth Imréné.

Németh László Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény
Művészetért és Kultúráért díjjal ju-
talmazott: Tóth Tamás

A képző- és iparművészeti tagozat 
meghatározó egyénisége. Kiemelke-
dő, ötletgazdag szervezője a  művé-
szeti iskola képzőművészeti rendezvé-
nyeinek, kiállításainak, versenyeinek. 
A  foglalkozásaira járó gyermekek 
fantáziájának szabad utat engedve 
képző- és iparművészeti technikák so-

kaságát mutatja be. Keze nyoma sok 
helyütt fellelhető az iskola falain belül 
– dekorációkban, az  iskola nagy kró-
nikás könyvében, rendezvényeinken.
Gyermekszeretete, önzetlensége pél-
daértékű. Segítőkész – kollégái bizton 
számíthatnak rá. 

A díjra jelöltek: Boldog Mónika és 
Wisinger Violetta.

Markó József ünnepi beszédében hangsú-
lyozta, hogy a városban működő iskolák 
kiváló szakmai színvonalon működnek, és 
a környékről is sok gyereket vonzanak ide

Az év alkotó- és 
előadóművésze 
2013-ban a  Közművelődési, Okta-
tási és Sport Bizottság javaslatára 
első alkalommal került átadásra 
az  Önkormányzat által alapított 
Göd város Alkotó- és Előadómű-
vészeti Díja. Jelölés idén a  Göd 
Art Képzőművészeti Műhelytől 
érkezett. Közösen kialakított véle-
ményüket a díj odaítéléséről döntő 
testület jóváhagyta, így 2013-ban 
alkotótevékenysége elismeréséül 
a díjat Szalma Edit grafikusművész 
és illusztrátor vehette át.
Szalma Edit tanulmányait a Magyar 
Iparművészeti Főiskolán végez-
te el, s  azt kétéves mesterképzés 
zárta. Számos ösztöndíjat nyert és 
több szakmai elismerés tulajdo-
nosa, csoportos kiállítások állan-
dó résztvevője, de természetesen 
voltak már egyéni tárlatai is. Ismert 
és elismert, keresett gyermek-
könyv-illusztrátor, elnyerte már 
a  hazai „Szép magyar könyv” és 
a  nemzetközi „Az év illusztrátora” 
címet, az előbbit több alkalommal 
is. Tagja több országos művésze-
ti egyesületnek és szövetségnek. 
Az  elmúlt két esztendőben jó né-
hány könyv jelent meg Szalma Edit 
illusztrációival. Munkáit rendszere-
sen méltatja a kulturális sajtó, mű-
veit galériák és magángyűjtemé-
nyek őrzik itthon és külföldön is. 
– A lakóhelyem, a városom elisme-
rése sokat jelent számomra, igazán 
örültem a díjnak. Nagy boldogság, 
hogy a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából ez évtől az itt élő előadó- és 
alkotóművészeket is kitüntetett fi-
gyelemmel ajándékozza meg a vá-
ros – nyilatkozta a Gödi Körképnek 
Szalma Edit.

V. Pálfai Kinga
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Kétszázmillió forintot nyert a város 
óvodafejlesztésre
A város által az  Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív 
Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kastély Központi 
Óvoda bővítése 100 férőhellyel” című, KMOP-4.6.1-11-2012-0040 jelű 
pályázatát a Közép-Magyarországi Operatív Program Irányító Ható-
ságának vezetője 199 268 112 Ft összegű támogatásra érdemesnek 
ítélte. 
A város pályázatát 2012 szeptemberében az elbíráló tartaléklistára 
helyezte, amivel szemben a város kifogással élt. Január első felében 
érkezett meg a hír, hogy a pályázatot a kiíró befogadta, és 95 száza-
lékos mértékben támogatja.
A beruházás kiviteli engedélyes terveit a REProjekt Építésziroda Kft. 
készíti, ugyanaz a cég, amely a Fácán Óvoda épületét tervezte. Az új, 
100 férőhelyes óvoda a szomszédos telken épül meg. Itt jelenleg te-
niszpályák működnek, melyekre a bérleti szerződés 2012. december 
31-ével járt le.
A sikeres pályázásnak köszönhetően a  tervek egy négy csoportos, 
100 férőhelyes óvodaépület kialakítására készülnek, amely az óvo-
dai férőhelyek tekintetében komoly segítség lesz, mivel 2014-től a 
gyermekeknek hároméves koruktól kötelező lesz óvodába járniuk.
A beruházási folyamat következő lépései a  támogatási szerződés 
megkötése, majd a közbeszerzési eljárások kiírása a kivitelezésre és 
a berendezésre.

Új parkettán sportolhatunk
December 20-a és január 14-e között felújí-
tották a Huzella Tornacsarnok parkettás pad-
lózatát. A beruházás keretében felszedték és 
megtisztították a régi, szögelt parkettát, kija-
vították a párnafákat és a vakpadlót, melyek-
re egy 12 mm-es nútféderes OSB-réteg is ke-
rült. Erre ragasztották vissza a régi parkettát, 
a  szükséges helyeken kipótolva a  mintegy 
610  négyzetméternyi felületet. A  csiszolást 
követően alapozták, majd lakkozták a parket-
tát, és két lakkréteg közé bekerültek a felfes-
tések is.
A felújítást a  legkedvezőbb ajánlatot adó 
Egeresi Károly egyéni vállalkozó végezte ki-
váló minőségben, szakszerűen és gyorsan: 
egy héttel a megadott határidő előtt átadva 
a csarnokot a sportolók és az általános iskola 
testnevelés óráin résztvevők nagy örömére. 
A műszaki ellenőrzést a Polgármesteri Hivatal 
Beruházási Osztálya végezte.
A felújítás 8,8 millió forintos költségét az Ön-
kormányzat a  Göd Közbiztonságáért és Fej-
lesztéséért Közalapítvány támogatásán ke-
resztül biztosította. 

A Huzella Tornacsarnok új parkettás padlózata 
előreláthatólag 10-15 évig megőrzi minőségét 

Január közepén a mezőőr a Göd Vá-
rosi Polgárőrség és a Dunakeszi Ren-
dőrkapitányság együttműködésével 
fogta el az illegális fakitermelőket.
– Az emberek többségét a szükség 
viszi rá a falopásra. Göd külterületét 
járva sokszor találkozhatunk bicik-
lit, kézikocsit toló rőzsegyűjtőkkel. 
A megvásárolt tüzelő a nagy hideg-
ben hamar elfogy, és pótlásáról so-
kan nem tudnak gondoskodni, ezért 

kényszerülnek rá a falopásra. A fatol-
vaj általában saját használatra viszi 
haza az illegálisan kivágott fát, de 
vannak, akik üzletszerűen végzik ezt 
a tevékenységet. A Göd Városi Pol-
gárőrség folyamatos járőrözéssel pró-
bálja megakadályozni a falopásokat, 
együttműködve a Dunakeszi Rendőr-
kapitánysággal, a gödi Közterület-fel-
ügyelettel és a mezőőri szolgálattal. 
A mezőőr január végén jelezte egye-

sületünknek, hogy a Samsung üzeme 
melletti erdőnél fatolvajt fogott. Ha-
ladéktalanul értesítettük a Dunakeszi 
Rendőrkapitányság ügyeletes tisztjét, 
aki azonnal a helyszínre küldte a gödi 
rendőrjárőrt. Az intézkedés során biz-
tosítottuk a helyszínt, és segítettük 
a rendőrség munkáját – nyilatkozta 
Szeri Mihály, a polgárőrök vezetője.

V. P. K.

Fatolvajokat értek tetten

Központi irányítás alatt a Pedagógiai 
Szakszolgálat is
Módosítani kellett a kistérségi megállapodást, mivel 2013. január el-
sejével az egyéb közoktatási feladatokkal együtt a szakszolgálatok is 
központi irányítás alá kerültek.
Kövendiné Tímár Erzsébet vezető megkeresésünkre elmondta, hogy 
a  pedagógiai szakszolgálatoknak megyei szintű központja, járá-
si szintű tagintézményei és települési szintű telephelyei lesznek. 
A 2012–2013-as tanév másodi felében minden ugyanúgy folytatódik, 
mint az előző tanítási félévben. Májusra alakulnak ki az egyes szintek 
tevékenységi körei, amelyek a  következő tanévtől meghatározzák 
az egyes telephelyek feladatait. A szakszolgálat vezetője szerint azt 
remélik, hogy a telephelyek tevékenységi köre nem csökkenni, ha-
nem bővülni fog, mégpedig azért, hogy a szakellátást igénybe ve-
vők lakóhelyükhöz minél közelebb juthassanak hozzá a segítséghez. 
Arról azonban még korai beszélni, hogy ténylegesen mely feladato-
kat látnak majd el helyben. 
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Felhívás a helyi vállalkozókhoz sportcélú 
ingatlanfejlesztésben való részvételre 
A Gödi Sportegyesület várja az olyan – elsősorban gödi – vállal-
kozók jelentkezését, akik részt kívánnak venni az egyesület 2013 
tavaszára tervezett, alábbi ingatlanfejlesztésében, s  egyúttal 
megfelelnek a jelen felhívás követelményeinek!

A megvalósítandó fejlesztés: a GSE sporttelepén található öltöző-
épület felújítása és a tetőtér bővítése. (Ez főként kőműves-, víz-gáz- 
és villanyszerelési, szigetelési és asztalosmunkákat jelent).

A felújításhoz, illetve a bővítéshez szükséges anyagokat az egyesü-
let szerzi be, ezért építőanyag-értékesítők jelentkezését is várjuk. 

A beruházás összértéke: maximum bruttó 28 millió Ft.

A beruházások eddig elkészült – a kötelező engedélyeztetésekhez 
szükséges – tervei a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők.

A GSE a jelentkezők közül fogja kiválasztani a későbbi ajánlattevők 
körét.

A kiválasztásnál feltétel: 
-  az adott szakmai területen igazolható referencia; 
-  magyarországi székhely, hazai munkaerő foglalkoztatása és ma-

gyar illetőségű tulajdonosi kör;
-  annak vállalása, hogy a munkák ellenértékét terhelő iparűzési adót 

a jelentkező Göd városának fizetik meg. 

A kiválasztásnál előnyt jelent:
-  a gödi székhely vagy fióktelephely, 
-  gödi lakosok foglalkoztatása a kivitelezésben, 
-  az  egyesület (a jelentkezés benyújtását megelőző) támogatása 

a társasági adó terhére. 
 
A jelentkezőktől rövid szakmai bemutatkozást kérünk, továbbá a re-
ferenciák megjelölését, adóigazolást a tartozásmentességről, illetve 
tartozásmentességi igazolást a helyi adókról. A jelentkezéshez csa-
tolják a vállalt szakmai terület megjelölését, a telephely címét, a vál-
lalkozás adószámát, a cégjegyzéki vagy az egyéni vállalkozói szám 
feltüntetését a képviselőjük elérhetőségével, s végezetül a fentiekre 
vonatkozó nyilatkozatokat.

A jelentkezéseket 2013. február 25-ig beérkezően kérjük 
feladni postán, a Gödi Sportegyesület (2131 Göd, Sporttelep) 
címére, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatán, elektronikusan pedig pdf- vagy jpeg-formátumban 
a reszveteli@godise.hu e-mail címre. 

Az értékelés eredményéről 2013. március 5-ig küldünk értesí-
tést a  jelentkezésben megadott elérhetőségre, és közzétesszük 
a www.godise.hu honlapon.

Dr. Horváth László elnök
Gödi SE

Januárban Gödön elhunytak
Faragó Károlyné (sz.: Polyák Terézia Mária) 63 éves
Kövesdi József Ferenc 43 éves
Heier Györgyné (sz.: Skotnyár Teréz) 74 éves
Héger Ádám 31 éves
Koós Lajosné (sz.: Koma Margit) 75 éves
Dravetzky-Koósné Lugosi Mária 62 éves
Szendrei György 60 éves
Handlovits Rudolf 62 éves

Januárban Gödön házasságot kötöttek

Enyedi Lajos Tibor és Uxa Katalin

„A szeretetből vállalt küzdelem szül meg bennünket…”
Böjte Csaba

Alternatív
családsegítés
tartósan beteg gyermeket nevelő szülők 
részére, klubfoglalkozás keretében,
nyugodt, szép környezetben a gödi Duna-
parthoz közel.

Információ és felvilágosítás:
Klein Marianna
(20) 770-5547; (20) 250-5497.

Felhívás szűrővizsgálatra
Az idejében felismert melldaganat  
gyógyítható!
A Gödön lakó 45-65 éves nők közül azok, akiknek 
utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, 
meghívólevelet kapnak, amelyen szerepel, hogy 
mikor várják őket vizsgálatra a  Jávorszky Ödön 
Kórházban
(2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3., 
tel.: 06 (27) 620-620/1436)

Vegyen részt ön is a térítésmentes vizsgálaton!
További információ: Budapest Főváros Kormány-
hivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 
tel.: 06 (1) 465-3823
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Legyenek jól láthatóak az utcanevek!
Tisztelt Gödiek!

Az egységes, rendezett városkép kialakítása és a  könnyű tájé-
kozódás feltételeinek megteremtése érdekében a felmérési és 
tervezési munkák után februárban városszerte megkezdő-

dik az új utcanévtáblák kihelyezése. 
Azok az  ingatlantulajdonosok, akiknek kerítésére vagy házfalára 
utcanévtábla kerül, nagyban segíthetik a  gördülékeny munkát, ha 
a táblák helyét és környezetét megtisztítják a szennyeződéstől vagy 
a növényzettől, előre is biztosítva az utca nevének jól láthatóságát. 
Szintén segítséget jelent, ha az utcanévtáblák helyét esetleg elfog-
laló reklámtáblákat is eltávolítják vagy áthelyezik.

Az utcanévtáblákat minden sarokra felszerelik, tehát oda is, ahon-
nan eddig esetleg hiányoztak. Ezért azokat a  helyeket is célszerű 
előkészíteni, ahol eddig nem volt tábla.
Ahol a növényzet továbbra is akadályozza az utcanévtábla kihelye-
zését, ott a felszerelést végző munkatársak végzik majd el a szüksé-
ges előkészítő munkálatokat. 
A táblákat a  rendezettség szempontját figyelembe véve egy-egy 
csomópontban vagy útkereszteződésben úgy helyezik el, hogy azok 
egy magasságban és egymással egységes rendben legyenek, de te-
kintettel a  sokféle egyedi helyzetre és adottságra, a  rendezőelvek 
alábbi rangsorolását alkalmazzuk:

A tábla legyen jól látható!
A felszerelés legyen tartós!
A kihelyezett táblák összképe legyen esztétikus!

Az utcanévtábla felső éle a  járdaszinttől 1,5 méter magasságban, 
a sarokhoz közelebb eső, oldalsó éle a kerítés szélétől 20 cm távol-
ságban lesz. Oszlopszerű kerítéselem esetén a belső széltől számít 
a  távolság. Ha a  helyszín nem engedi meg a  fenti paramétereket, 
akkor a felszerelést végző munkatársak az ezekhez legközelebb eső 
értékeket fogják választani.
Együttműködésüket előre is köszönjük!

Az alábbi elérhetőségen bármilyen felmerülő kérdés esetén megke-
reshet minket. 
Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.
e-mail: kommunikacio@god.hu
telefon: (06 20) 296-3030

(3.) „Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója az  utca-
névtábla elhelyezésében és karbantartásában együttműködni 
köteles.” (Részlet a 33/2004. sz. önkormányzati rendeletből.)

Pályázati kiírás
a József Attila Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a 

József Attila Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére.

A megbízás 5 év időtartamra szól igazgató beosztásban, művelődésszervező mun-
kakörben.

•  A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Intézményvezetés. 
Rendezvények koordinálása. A munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek meg-
teremtése, felelősség az éves költségvetés tervezéséért, betartásáért. Pályázatok 
elkészítése, benyújtása. Munkáltatói feladatok ellátása.

•  Pályázati feltételek: felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy 
nem szakirányú egyetemi végzettség + felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizs-
ga, 1/2000.( I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénz-
ügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-
vezető tanfolyam; legalább ötéves szakmai gyakorlat, cselekvőképesség, büntetlen 
előélet, munkáltatónál fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a  megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése. 

•  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: szakmai önéletrajz, okle-
velek másolata, vezetői elképzelés, a  fejlesztésre vonatkozó program, 30 napnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a  pályázó személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•  A pályázat benyújtásának helye: Gödi Polgármesteri Hivatal címzetes főjegyzője, 
2131 Göd, Pesti út 81.

•  A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 26. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Hrapka Judit osztályveze-
tő nyújt a (27) 530-041-es telefonszámon. 

A pályázati kiírás teljes szövege megtekinthető a www.god.hu weboldalon, a Magyar 
Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, illetve az NKI honlapján.

Pályázati kiírás
a Göd Városi Televízió főszerkesztői feladatkörének ellátására

A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a 

Göd Városi Televízió főszerkesztői pozíciójának betöltésére.

A főszerkesztővel szembeni követelmények:
Fő feladatok:
•  a főszerkesztői feladatok ellátása, a szerkesztőség vezetése, a szerkesztőség mun-

kájának koordinálása; 
•  az adások technikai hátterének biztosítása, a  műsorkészítéssel kapcsolatos mun-

kafolyamatok irányítása; 
•  az önkormányzati tudósítások, valamint a testületi ülések élő adásának elkészítése; 
•  a televízió adásaihoz szükséges valamennyi technikai és műszaki feltétel megte-

remtése és biztosítása, javaslattétel a technikai fejlesztésekre;
•  Kapcsolattartás az NMHH-val, a jelentések megtétele és a szükséges adminisztráció 

elvégzése.

Felelős:
•  A TV teljes körű működéséért, a szakmai irányításért és különösen az adások műsza-

ki kivitelezéséért, a műsorok elkészüléséért és adásba kerüléséért, valamint a teljes 
műsor archiválásáért.

•  A Médiatörvény, a Műsorpolitika és az Adástükör, továbbá Göd Város Önkormányza-
ta vonatkozó rendeleteinek, szabályzatainak betartásáért.

A pályázat tartalma: önéletrajz (személyes és szakmai), a  felsőfokú képesítést 
igazoló bizonyítvány másolatai, koncepció (amely a televízió jövőbeni működésére 
is kiterjed), a feladatkör betöltéséhez kapcsolódó megbízási díj igény, referenciák.

A megbízás feltételei: egyetemi vagy főiskolai végzettség, 3 vagy több éves szak-
mai tapasztalat, erkölcsi bizonyítvány, megfelelő szakmai program, számlaképesség 
(a feladat betöltése megbízási szerződés alapján történik). 

Előny: média vagy kommunikáció szakirányú végzettség, helyismeret, más médi-
umnál szerzett főszerkesztői tapasztalat.

A pályázat beküldésének formája: e-mailben a  kommunikacio@god.hu címre, 
a tárgymezőben „TV főszerkesztő pályázat’’ megjelöléssel.

Határidő: 2013. február 28., 12 óra

Előzetes konzultáció és további információ kérhető a kommunikacio@god.hu e-mail 
címen.
A pályázati kiírás teljes szövege megtekinthető a www.god.hu weboldalon.
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Jól járnak az éves szemétszállítási 
díjat egy összegben fizetők
A Képviselő-testület döntésének megfelelően a szemétszállítás 
lakossági díjai 2013-ban a  tavalyihoz képest átlagosan 4 száza-
lékkal emelkedtek. (A fizetendő díjak pontos összegét a  2013. 
januári lapszám 13. oldalán közöltük.) 

Jelentős kedvezményt vehetnek igénybe 
az egy összegben fizetők!
A 2012. évinél is alacsonyabb áron, 5,5 százalékos 
kedvezménnyel vehetik igénybe az  idén a  hulla-
dékszállítási szolgáltatást mindazok, akik éves 
szemétszállítási díjukat egy összegben fizetik meg 
a Településellátó Szervezetnek 2013. február 15-éig. 
A  kedvezmény igénybevételére csak azok jogosul-
tak, akiknek nincs díjhátralékuk!

A kedvezményes díjak befizetésének módja

Befizetés készpénzben 
A Településellátó Szervezetnél, a pénztár nyitvatartási idejében, 
ügyfélfogadási időben az alábbi címen:
2132 Felsőgöd, Duna út 5. 

A pénztár nyitva tartása: 
Hétfő: 8–12 és 12.30–14 óráig, Szerda: 8–12 óráig, Péntek: 8–11 óráig

Befizetés átutalással
Sokaknak könnyebbséget jelent, ha sorban állás nélkül, a  kor 
igényeinek megfelelően, a számítógép mellől intézhetik a díjfi-
zetést a nap bármely órájában. A szemétszállítás éves díja átutal-
ható a TESZ hulladékszállítási számlaszámára: 

10700323-44107309-52500006

A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni: „2013. évi szemétszállí-
tási díj”. A pénz beérkezését követően a TESZ kiküldi a számlát.
(Ugyanerre a számlaszámra utalhatnak azok is, akik a díjat nem 
egy összegben, hanem negyedévente, a kiküldött számla alap-
ján kívánják rendezni.)

A hulladékszállítás hírei

Bővül a város gépparkja
A tavalyi költségvetésben 50 millió forintot irányzott elő a Kép-
viselő-testület egy új szemétszállító autó beszerzésére, a vásár-
lásra azonban az év végéig nem került sor. Most a 2012-ben fel 
nem használt keret terhére két használt kukásautóhoz és további 
két haszongépjárműhöz (egy bálázóhoz és egy targoncához) jut-
hat hozzá a város. A négy gépjármű ára összesen 11 700 000 fo-
rint, azaz a  betervezett összeg valamivel több mint egyötöde. 
A rendkívül kedvező ajánlattal a hazai piacról hamarosan kivonu-
ló Remondis Kft. kereste meg az Önkormányzatot, és legutóbbi 
ülésén a testület egyhangúlag a vásárlás mellett döntött. 
A csomagajánlatban szereplő Mercedes, illetve Man típusú, tíz-
éves, jó állapotú, tömörítős gyűjtőautók – amelyek eddig Vác 
környékén futottak – hamarosan felváltják a  TESZ által Gödön 
használt húsz-huszonkét éves járműveket. 
– Ennek a  beszerzésnek köszönhetően a  tervezettnél jóval ol-
csóbban sikerült megoldanunk az elöregedett gépjárműpark fia-
talítását. Megtakarítást jelent továbbá az is, hogy az új beszerzé-
sű autóktól – a nagyobb üzembiztonság mellett – a fenntartási és 
a szervizköltségek mérséklődését is várhatjuk. Az Önkormányzat 
arra törekszik, hogy a különféle költségcsökkentő intézkedések 
révén szinten tartsa a hulladékszállítás lakossági díjait, és azok 
lehetőleg minél kevésbé tükrözzék azt az áremelkedést, amellyel 
a jogszabályi változások miatt országszerte számolni kell. Az új 
hulladékgazdálkodási törvény például január 1-jétől tonnánként 
3000 forint lerakói járulék megfizetését írja elő a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatók számára, és ez az összeg a jövőben prog-
resszíven emelkedik majd. Az egyre szigorodó környezetvédelmi 
és hulladékgazdálkodási előírások mellett közös érdekünk, hogy 
csökkentsük a  lerakóhelyre szállítandó kommunális hulladék 
mennyiségét. Ez csak akkor lehetséges, ha minél többen állnak 
át az újrahasznosítható papír-, fém- és műanyaghulladék szelek-
tív gyűjtésére – mondta el Jakab Júlia, az Önkormányzat környe-
zetvédelmi referense.

Komposztkeretek vásárolhatók 
a TESZ-nél
Hamarosan megkezdődnek a  kertekben a  tavaszi munkálatok. 
A Településellátó Szervezetnél 2500 forintos, támogatott áron 1 m3 
űrtartalmú kezelt égerfa komposztládákat lehet beszerezni, korláto-
zott számban. Kedvezményes árú komposztkeret vásárlására azok 
jogosultak, akiknek nincsen szemétszállítási díjtartozásuk.

A TESZ elérhetőségei:
2132 Felsőgöd, Duna út 5. (Bejárat a Kisfaludy utca felől.)
Telefon: (06-27) 530-613
A szemétszállítási ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 13-tól 18 óráig
Szerda: 7-12 és 13-15 óra közöttPéntek: 7-től 12 óráig
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Mesehősök a valóságban
A szúrós hátú, kedves sünöket mindenki megismeri, – már a kis-
gyerekek is rendre találkoznak velük a képeskönyvekben, mesék-
ben. Mi Gödön olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy gyak-
ran összefuthatunk velük „személyesen” is. Éppen ezért nagyon 
fontos tudnunk: sok szempontból egyáltalán nem olyanok, mint 
a mesében. Példának okáért nem esznek (pláne nem szállítanak 
a hátukon) almát vagy gyümölcsöket, ugyanis a sünök húsevők. 

Egész pontosan rovarevők, de nem vetik meg a nagyobb állatok 
húsát sem, ha meg tudják szerezni. Madárfiókákat, tojást, kígyót, 
békát, sőt akár egeret is esznek, ha képesek megfogni – tudniillik 
nem valami ügyes vadászok. A közvélekedéssel ellentétben nem 
tudják megemészteni a  tejet, úgyhogy ne rakjunk ki nekik kis 
tálkában, hiszen ezzel többet ártunk nekik, mint használunk! Ha 
viszont szeretnénk kedvezni a  kertjeinkben motoszkáló tüskés 
jószágoknak, azt könnyen megtehetjük: hagyjunk egy-egy bo-
zótos zugot a kertek sarkában, farakásoknál, bokroknál. Nagy di-
vat a rövidre nyírt, zöld pázsit, de tudni kell, hogy ez az élővilág-
nak nem igazán kedvez: mind a rovarok, mind az őket fogyasztó 
madarak és egyéb állatok (például a sünök) számára a magasra 
megnövő fű, a dús aljnövényzet jelent megfelelő élőhelyet. Ha 
tehát állatokat, sünöket szeretnénk magunkhoz csábítani, lega-
lább a kertünk egy részét hagyjuk meg „vadon”, és ott csak éven-
te néhányszor kaszáljunk – azt is óvatosan, hogy meg ne nyomo-
rítsuk a fűben rejtőző állatokat!
Télen a  sünök életműködése lelassul, szívük csak tizedannyit 
ver percenként, mint normál állapotban, és a  lélegzetvételük is 
tíz alá csökken percenként. Ilyenkor a  vackukba húzódnak, és 
nemigen reagálnak a külső ingerekre, mozdulatlanok. Csak a tél 
múltán, a meleg idő beköszöntével kezdenek el megint mozog-
ni, táplálék után kutatni; addig az ősszel felhalmozott, zsírjukban 
raktározott tartalékaikat élik fel.
Nem a fűben bújva, hanem a fák lombjai között közlekedik egy 
másik, sajnos egyre kevesebbet látható, a  gödi erdőkben, par-
kokban, kertekben egyébként honos szőrös állat: a  mókus. 
A mókusokról is keringenek téves vélekedések: például a mesék 
ábrázolásaival ellentétben többnyire nem odúkban laknak, ha-
nem fészket építenek maguknak. Az viszont igaz, hogy ők télire 
raktárakat képeznek: az ínségesebb időkben az elrejtett magvak 
jelentik táplálékukat. Akinek fenyő-, dió- vagy mogyorófa van 
a kertjében, az ősszel gyakran láthat mókust. A fürge négylábú-
nak a kerítések természetesen nem jelentenek akadályt, így Göd 
bármely részén előfordulhatnak.

Ragadozó lakótársak
Városunk területén szintén mindenhol jelen vannak a  nyestek. 
Ezek a ragadozó menyétfélék igen jól alkalmazkodtak a városi kör-
nyezethez, az ember közelségéhez: még a  főváros belső kerüle-
teiben is előfordulnak. Igaz, nyestekkel ritkábban találkozhatunk, 
mert éjszakai, óvatos állatok. Ugyanakkor, akihez nyestek költöz-
nek, az igen hamar észleli jelenlétüket. Előszeretettel vackolnak be 
ugyanis elhagyott padlásokra: és ott szaladgálásukkal, játékukkal 
akkora zajt csapnak éjszakánként, hogy óhatatlanul felébresztik, 
zavarják az alattuk lakó kétlábú háziakat. Természetesen ilyenkor 
nem a méreg vagy a csapda megoldás! Ha mindenáron meg aka-
runk szabadulni tőlük, gyakori zavarással elijeszthetjük őket, de 
végleges eredményre az vezet , ha lezárjuk azokat a réseket, lyu-
kakat, amelyeken át bejuthat a padlástérbe.
Ez a karcsú, fehérmellényes állat egyébként akár meg is szelídít-
hető: bár az  örökmozgó, játékos nyest tartása egyáltalán nem 
egyszerű... Éppen ezért jobb, ha csak „vadon”, alkalmanként fu-
tunk össze velük: ilyenkor, ha szerencsénk van, megcsodálhatjuk 
kecses mozgásukat, kíváncsi természetüket. A  nyestek egyéb-
ként mindenevők: nyáron a gyümölcsökre, cseresznyére, ribizlire 
járnak rá, de nem vetik meg a kisebb állatokat, és tojást is szíve-
sen zsákmányolnak...
Gyakran találkozhatunk esténként rókával is. Az éjszakai horgá-
szokat a  szigetnél szinte minden este megkörnyékezi a  villogó 

Négylábú 
lakótársak
(vad)áLLatok a városBan

Bár úgy gondoljuk, hogy házainkat magunknak építjük, 
kertünket magunknak műveljük, mégis tudnunk kell: 
Göd nem csupán az  emberek városa. Akarva-akaratla-
nul rengeteg albérlőnk, lakótársunk akad – a mikrosz-
kóppal láthatóktól a  hat- és nyolclábúakon át a  tollal, 
pikkellyel, szőrrel borítottakig. Ez  utóbbi csoport áll 
hozzánk legközelebb – hiszen mi magunk is emlősök 
vagyunk –, mégis, ezekkel találkozunk talán a legkeve-
sebbet, így nem is tudunk róluk sokat. Lássuk hát, mi-
lyen szőrös négylábúak élnek körülöttünk!

A vakond a haszonnövényeket károsító ízeltlábúak ellensége, ezért 
érdemes elnézni neki, hogy olykor feltúrja a kertet. Védett állat!

Az őszi lombégetés többek között azért sem javasolható, mert 
a levélkupacban megbújó sünök gyakran esnek a tűz áldozatául
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szemű, portyázó ravaszdi – egyik korábbi lapszámunkban meg-
írtuk: mostanában egyre gyakoribb Gödön ez a vörös bundájú 
négylábú.

Apróságok
Vakond, egér, cickány, pocok – ezek az apró állatkák mindenhol 
megtalálhatók. Nem kivétel ez alól a mi környékünk sem. A ro-
varevő, apró ormányukkal szüntelenül zsákmány után szimatoló 
cickányok jó barátai a gazdálkodó embereknek: gyors anyagcse-
réjük miatt szinte állandóan enniük kell, és mivel kizárólag rova-
rokkal táplálkoznak, ők az egyik fő ellenségei a termést pusztító 
ízeltlábúaknak és csigáknak. Sok fajuk létezik – mindegyik igen 
apró, a legkisebb emlősök közé tartoznak.
Kevésbé szívesen látott jószág a pocok. Ez az egérnél kicsit na-
gyobb (de azért még mindig kicsike), rövid farkú rágcsáló na-
gyon szapora, és bizony ahol „elkanászodik”, ott nagy károkat 
képes okozni. Szerencsére a már emlegetett ragadozó emlősök-
nek, a nyestnek, a rókának, de az aranysakálnak is (nem beszélve 
a baglyokról és az ölyvekről) fő csemegéje. Így ahol sok a pocok, 
ott a terített asztalra megjelennek a ragadozók is, így biztosítva 
a természet egyensúlyát.
A pockok azért – néhány kivételes esetet leszámítva – „házon 
kívül” maradnak, míg viszont a  házi egér bizony gyakran válik 
kéretlen lakótársunkká. Az egerek nyáron bőven találnak táplá-
lékot a kertben, – ám főleg késő ősszel szívesen beszöknek a me-
leg, élelemben bővelkedő élőhelyre: a házainkba… Tény, hogy 
nem szívesen látjuk őket vendégül: zavar minket éjszakánként 
lábacskáik trappolása, neszezésük, nem szeretjük, ha belerágnak 
az elöl hagyott csokoládéba vagy más fi nomságba, – és utáljuk 
szertehagyott nyomaikat, ürüléküket. Ráadásul, ha jól érzik ma-
gukat nálunk, megpróbálnak fészket rakni – ehhez pedig értékes 
papírjainktól kezdve ruháinkon át minden „puha” anyagot össze-
rágnak, amihez csak hozzáférnek, hogy kibéleljék vele fészküket. 
Ennek ellenére fölösleges sikítva csapkodni és pánikba esni, ha 
meglátunk egy egeret. Különösen, ha a kertben, a komposztnál 
vagy a  fáskamrában találkozunk velük. Más a helyzet, ha olyan 
tájékra költöznek, ahol semmi keresnivalójuk: a kamrába, a ház-
ba, a  hálószobába… Ilyenkor természetesen mindent meg kell 
tennünk, hogy gyorsan kitessékeljük őket, de ezt próbáljuk meg 
kíméletesen megoldani. Sokféle élvefogó csapda kapható, hogy 
a  hagyományos, virágcserepes-féldiós módszerekről már ne is 
beszéljünk.
A vakondot nem kell bemutatni senkinek: kizárólag rovarokat 
eszik ő  is, úgyhogy ne hibáztassuk a  megrágott zöldségekért, 
gyökerekért, inkább örüljünk, hogy elkapja a lótetűt és az egyéb 
kártevőket. Igaz, azért sem lelkesedünk, ha túrásaival „tönkrete-
szi a szép gyepet”, ám mielőtt kapát vagy egyéb fegyvert raga-
dunk, jó, ha eszünkbe jut, hogy a vakond védett állat, elpusztítá-
sa büntetendő!
Egy másik emlős, aminek jöttére sokan visítással és csapkodással 
reagálnak, a denevér. Ezek a szárnyas, repülő rovarevők teljesen 
ártalmatlanok, nem gabalyodnak a  hajunkba, és nem isznak 
vért, mint azt jó néhányan képzelik. Sokféle fajuk van, az  egé-
szen apróktól az  énekesmadarakat elérő méretig, de a  nálunk 
élők mindegyike repülő rovarokat eszik – így megszabadítanak 
minket rengeteg nemkívánatos ízeltlábútól… Mint azt sokan 
tudják, „hangradarral” tájékozódnak: ultrahangot bocsátanak ki, 
amelynek visszaverődését észlelik a fülükkel – a közeli tárgyakról 
hamarabb, a távolabbiakról később érkezik vissza a hanghullám. 
Ezzel a módszerrel olyan pontosan „látnak”, érzékelik a környe-

zetüket vaksötétben is, hogy még egy apró, repülő molylepkét 
is „kiszúrnak”, és zsákmányul tudják ejteni. Ebből aztán látható, 
hogy éppen elég ügyesek ahhoz is, hogy elkerüljék a  hajkoro-
nánkat…
Éppen ezért ne ijedjünk meg, ha nyári éjszakákon berepül egy 
a szobába. Tárjunk ki minden ajtót, ablakot, előbb-utóbb ki fog 
repülni… Ha pedig telelő példány „költözne be” hozzánk télire, 
ne zavarjuk, pláne ne bántsuk! Már csak azért se, mert minde-
gyik faj védett! Gödön ugyan nincsenek barlangok, de többször 
előfordul, hogy a denevérek öreg házak pincéjében, a falra vagy 
a  mennyezetre kapaszkodva töltik a  telet. Ha egy denevér „te-
lelőbarlangnak” nevezi ki pincénket vagy házunk valamelyik zu-
gát, repedését, ne ijedjünk meg, inkább örüljünk neki – és lehe-
tőleg ne piszkáljuk vagy zavarjuk meg téli álmában.

Pásztor Balázs

Egy ritka megfi gyelés
2012 nyarán egy igazi 
különlegesség is felbuk-
kant Gödön: Mődlingerné 
Kovács Éva, a  Városfej-
lesztési és Környezet-
védelmi Bizottság tagja 
aranysakállal találkozott. 
Az  aranysakál (amelynek 
népi – és talán ismerősebb 
– neve toportyán vagy 
toportyánféreg) egyszer 
már Magyarország tel-
jes területéről kipusztult. 
A  XX. század közepére 
hírmondója sem maradt, 
és egész Európában vé-
szesen megcsappant az állomány. A déli országokban 
azonban komoly védelmi programok indultak, s ennek 
hatására újra növekedni kezdett az egyedszám. Nálunk 
az 1990-es évektől fi gyelték meg újra, majd délről észak 
felé terjedve egyre gyakoribbá vált. Ma már ezres nagy-
ságrendűre becsülik ezeknek az érdekes, visszatelepülő 
állatoknak a számát az országban – s íme, környékünkre 
is elmerészkedett ez a „régi-új” faj...

Tavaszi akció
márciusban és áprilisban
a Felsőgödi Kisállatrendelőben

Tel.: 06-20 592-79-68
 06-20 330-77-57

Nyitva tartás: 
hétfő-péntek 16-19h • kedd, csütörtök, szombat 09-11h • vasárnap 17-19h• vasárnap 

Szeretettel várjuk!
Göd, Bozóky Gyula tér 2.

• nőstény macska ivartalanítása:   9 000 Ft
• kandúr macska ivartalanítása:   6 000 Ft
• szuka kutya ivartalanítása:  20 000 Ft 22 000 Ft 24 000 Ft
• kan kutya ivartalanítása:  17 000 Ft 19 000 Ft 21 000 Ft  
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Az Alföldről Ilkapusztára
2011. novemberi számunkban írtunk a  gödi Schöffer-kas-
télyról, a  kúria múltjáról és jelenéről. Ilkapuszta Göd-Bó-
csa történetének fontos szereplője, ugyanis 1942-ben egy 
állami program keretében áttelepített családok érkeztek 
Bács-Kiskun megyéből az  ilkapusztai majorságba. A  te-
lepülés magját napjainkig ez a  közel 50 família adja, akik 
munkára, megélhetésre, otthonra találtak a  Schöffer-kas-
tély környékén. 
Bócsa település Bács-Kiskun megye szívében, Soltvadkert-
től körülbelül 10 kilométerre található. Területe részben 
a  Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozik. Az  1940-es évek 
elején nagy árvizek sújtották a térséget, s ezek a környező 
tanyavilágot is súlyosan érintették. Számos családnak el 
kellett hagynia az otthonát. Akadtak olyanok is, akik számá-
ra pedig katonai okokból vált elkerülhetetlenné a költözés, 
a közelben ugyanis lőtér létesült. Egyes források 40-45, más 
adatok 52 családról szólnak, melyek az alföldi faluból átte-
lepültek a Göd melletti Ilkapusztára, „Újbócsára”. 
Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap programjának ke-
retében 400 négyszögöles telkeken épültek fel az úgyne-
vezett ONCSA-házak, s ezekbe költözhettek be az új hon-
foglalók. Családonként 9 hold föld is járt a lakhatás mellé, 
ami számukra a  megélhetést jelentette. A  helybéliekhez 
hasonlóan földművelésből, állattartásból, az uradalomban 
végzett munkából gondoskodtak a mindennapi betevőről. 
Az első házat 1942. augusztus 20-án szentelték fel, s az esz-
tendő végéig a többi otthon is elkészült. 

Az első telepesek Göd-Bócsára költözésének 70. évfordu-
lójára, tavaly szeptember 29-én felállított emlékművön 
az alábbi családneveket olvashatjuk: 
Atkári Katalin, Ács János, Bak Sándor, Balogh Kálmán, 
Bukoczki Mihály, Cséplő János, Csővári Imre, Eke Mihály, Farkas 
Mihály, Felhő Sándor, Füleki József, Gál István, Gál István, Gál 
János, Guba Mihály, Halász János, Kiss Gergely, Kiss L. József, 
Kiss Pál, Kiss Pálné, Kovács István, Lehel István, Lukács János, 
Makai Mihály, Makai Péter, Máthé Sándor, Nagy István, Nagy 
Mihály, Pap János, Piros Mihály, Sautek Sándor, Seres István, 
Sinka Gyula, Sipos András, Sörös Mihály, Sztana Mihály, Téglás 
Sándor, Végh János és Vörös B. Pál.
A tavaly szeptemberi ünnepi rendezvényen megszentelték 
azt a harangot, amelyet az egykori telepesek 1947-ben, 66 
évvel ezelőtt nagy anyagi nehézségeket vállalva öntettek, 
és Szent Mihálynak ajánlottak, oltalmát kérve a településre. 
Az alföldi szülőhely mindannyiukban ott élő emléke, a kö-
zös sors és bizonyára a közös erőből öntetett harang is hoz-
zájárult ahhoz, hogy Bócsa népe igazi közösséggé lett, és 
kiállta az idők próbáját. 

Felhasznált irodalom:
Volentics Gyula: A Schäffer család uradalmi kastélya az egykori szõdi 
Ilka-pusztán, a mai Göd-Újtelepen, azaz „Bócsán”. In: Gödi Almanach, 
2008.
Csankó Miklós: Ilkamajor: gyermekkorom világa. In: Gödi Almanach, 
2004.

Visszaemlékezés a kezdetekre
Az egykori telepes családok gyerekei közül már csak néhá-
nyan élnek. Ők azonban még emlékeznek azokra az évekre, 
amikor szinte a semmiből kinőtt az a néhány utcányi kis falu, 
amelyet akkoriban Újbócsának hívtak. Egyikük, a nyolcvan-
három éves Nagy István idős korát meghazudtoló és a mai 
fiatalokat megszégyenítő módon ma is ugyanúgy gondoz-
za állatait, ugyanúgy műveli a földjét, ahogyan egykor apja 
és a többi bócsai földműves. Őt kérdeztük a régi időkről.

Mikor indultak el a családok a „régi” Bócsáról? 
– Bugac határos Bócsával, az  egy tanyavilág. Kint éltünk 
a pusztán. Mi, gyerekek ott azt se tudtuk, hogy Orgovány-
ból és Bócsáról már elmentek más családok. Volt mifelénk 
egy borovicskás erdő, s ott építettek egy lőteret a katona-
ságnak. Repülők szálltak le ott naponta, meg hát már lőt-
tek is, ott nem lehetett maradni. Én 1930-ban születtem. 
Hatéves voltam, még nem jártam iskolába, mikor vittük 
az  öcsémmel az  erdőbe az  ebédet apámnak, aki a  lőtér 
építésén dolgozott. Ez ’36-ban volt, akkor kezdődött a  lő-

tér építése. 1938–39-ben aztán hatalmas esőzések voltak 
tavasszal, irgalmatlan nagy volt a  Tisza. A  románoknál át-
szakította a gátat, zúdult a falvakra, és Orgoványt, de főleg 
Jakabszállást, Páhit, Szankot, Halast, Bócsát elöntötte a víz. 
Csak csónakkal lehetett járni, de olyan magas vizek voltak, 
hogy amint mentünk a  csónakkal, na, azt mondja valaki, 
most vagyunk a Tóth Pista háza fölött… Akiket a víz elön-
tött, azokat ’39-ben telepítették ide. Mi csak később jöt-
tünk, mert mi nem a víz miatt jöttünk, hanem a lőtér miatt. 
Mikor mi megjöttünk, ’41-ben, még egy ház se állt. Honvéd-
ségi sátrakban laktak az emberek, voltak, akik már két éve. 

Hogyan jöttek idáig Bócsáról? És mit tudtak magukkal hoz-
ni a régi otthonukból? 
– Vonattal jöttünk. Kinek mije volt, két-három kocsiba fölpa-
kolták, s jöttünk. Nem sok bútorunk volt, ugye. Két-három 
szekrény, sublót, pár szék, egy asztal. Kiskőrösre kihurcol-
kodtunk az állomásra, s úgy indultunk erre, ahogy mások. 
Akinek volt, az  állatait is a  vonaton hozta, tehenet, lovat, 

„Ahol otthon vagy, az az otthon... Nem kell hozzá sok, 
csak egy szoba és egy érzés. (…) Ha ide este bejövök, 
meglelem azokat, akik még hozzám tartoznak. Ez az otthon.” 
(Wass Albert: Otthon)

Akik Bócsán otthonra találtak
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mindent. Lehetett menni Bácskába, aki meg nem akart, 
annak lehetett menni Gödre. Hun lehet az a Göd?… Mikor 
jöttünk a vonattal, ment a nap lefelé, nézem, mik azok arra 
messze? Nem tudtuk mi azt, milyenek a hegyek. Hegyet mi 
akkor láttunk először.

Hol laktak az első időkben?
– Amikor megérkeztünk a gödi állomásra, jöttek az ökrösz-
szekerek, s  hurcolkodtunk ide, Bócsára. Mink a  kiskastély-
ban kaptunk helyet, csak akkor volt még egy másik szár-
nya is, nagyobb. A nagycsaládoknak ott adtak helyet, nem 
sátorban, a gyerekek miatt. Májusban jöttünk. Nem abban 
az  évben, hanem a  következő év augusztusába’ adták át 
az  első házat. A  váci püspök jött ide a  házszentelésre, de 
még akkor csak a falak álltak. Csak késő őszre, télre készül-
tek el az elsők, s akkor kezdték sorsolni őket. Volt itt a kö-
zelben, a  Jancsi-hegyen homok- meg sóderbánya, egy 
lóval hordták onnan szekérrel az  anyagot. Az  ONCSA-tól 
jött a kőműves, az emberek meg dolgoztak mellette, ki mit 
tudott, amit kellett: a  téglát dobálták, a  maltert keverték, 
hordták a homokot, a földet. Megtöltötték földdel, agyag-
gal, salakkal a  blokktéglák üregeit, azt akkor meleg volt. 
A téglát úgy hordták ide teherautóval valahonnan. Csak az-
tán jött a háború, és több ház találatot kapott. Anyámat is 
agyonvágta az akna. Hát így kerültünk mink ide. 

Hogyan éltek az emberek, miután megépültek a házak?
– Itt ugye földet kaptak az emberek, a gyerekek számától 
függött, ki mekkorát, hat, három, kilenc holdat. Mink kilen-
cet, mert sok volt a gyerek. Négyszáz hektár volt a terület, 
amit szétosztottak a Schöfferék birtokából, egészen a cso-

mádi határig. Sorba’ osztották a  kész házakat, mindenki 
beköltözhetett a magáéba. Na, aztán akkor volt öröm. Csi-
nálták a léckerítést, kaput, mindent. Aztán jöttek a kútásók, 
ásták a  kutakat. Mikor az  emberek megkapták azt a  kis 
földecskét, mindenki elkezdett dolgozni, szántani, vetni. 
Paprikát, uborkát, dinnyét, ilyesmit termeltünk. Eladásra is. 
Mindenki vitte a piacra. Akkora dinnyéket termeltünk, 13-14 
kiló volt egy, nem ám úgy, mint ma! Mindenkinek lett min-
dene, lova, tehene, disznója. Mire jött a téeszesítés, ’49-ben, 
akkorra már jól éltek itt az emberek…

Az új falu első házai
Bócsa utcáit járva szembetűnő, hogy viszonylag sok az ará-
nyait, jellegét tekintve hasonló ház. Ennek az  a magyará-
zata, hogy a  ma álló épületek java részét az  egykori ON-
CSA-házakból alakították át. Eredeti vagy az  eredetihez 
közeli állapotában azonban ezek közül mindössze talán 
három-négy ház látható napjainkban. Lenkei Györgyöt, 
a  Szociális Bizottság elnökét és Szelinger Tamást, a  GÖD-
BÓCSA-ért Baráti Kör elnökét arra kértük, tegyünk egy sétát 
a faluban, és nézzük meg, milyenek is voltak az egykori há-
zak, amelyekbe az első családok beköltöztek. 
A Balassi utcában, egy csaknem eredeti állapotában fenn-
maradt épület még híven őrzi a régi idők emlékét. – Ilyen 
kis tornácos házak voltak itt mindenütt, mielőtt lebontot-
ták, beépítették, átalakították őket. Nemrég járt itt dr. Sári 
Zsolt, a szentendrei skanzen igazgatóhelyettese. Azt mond-
ta, ha tudomásunkra jut, hogy valaki le akarna bontani egy 
ilyen házat, szóljunk neki, mert elviszik, és valahol másutt 
felállítják – mondja Szelinger Tamás. – A  nagyjából nyolc-
van négyzetméter alapterületű épületek nemcsak külső 
megjelenésüket tekintve voltak egyformák, hanem belső 
kialakításuk is egységes volt – magyarázza a baráti kör el-
nöke, ahogy belépünk a régi épületbe. – Egy hosszú konyha 
vezetett végig a házon, amelyből balra és jobbra rögtön két 
szoba nyílt. A konyha hátsó részében sok családnál mosó-
konyha volt. A  konyhából hátul jobbra leválasztottak egy 

kamrát, amit a csatornázás után a legtöbb helyen fürdőszo-
bává alakítottak. A konyhához kéményt és kemencét is épí-
tettek, ezzel fűtöttek, és itt sütötték a kenyeret is. 
– Ide, ezekbe a házakba születtek a bócsai gyerekek – veszi 
át a szót Lenkei György. – A helyiségeket persze akkor még 
nem kövezték, földes szobák voltak. A pajtát és a gazdasági 
épületeket mindenki maga építette a saját lehetőségei, igé-
nyei szerint, de az utcákban szinte teljesen egyforma házak 
sorakoztak. A tulajdonosokkal egyeztetve és beleegyezé-
süket kérve szeretnénk valamilyen módon megjelölni, em-
léktáblával ellátni ezeket a házakat, vagy a tavaly felállított 
emlékműnél elhelyezni egy utalást arra, hol láthatók még 
a faluban a régi épületek. A főútról nyíló utcákban minden-
hol ilyen házak álltak a  négyszáz négyszögöles telkeken, 
telepszerűen. Mára persze a  legtöbb házat átalakították, 
az  oszlopos tornácokat beépítették, hogy nagyobb belső 
teret nyerjenek, de itt is, ott is felfedezhető, hogy az eredeti 
épület mindenütt ugyanolyan volt. Ma is ezek a házak hatá-
rozzák meg Bócsa képét.
S ahogy az utcákat járjuk, szóba kerül az is: milyen jó volna, 
ha az a néhány ház, amelyeket még nem építettek át, meg-
őrizhetnék egykori jellegüket, vagy ha legalább egyet helyre 
lehetne állítani közülük eredeti állapotában, emlékére a rég-
volt időknek, és a messziről jött, első bócsai családoknak. 

Koditek Bernadett/Turtóczki S. Ede

A kis tornácos házak harmonikusan illeszkedtek a környezetbe, és 
a kor színvonalán álló otthont jelentettek a bennük lakó családok 
számára
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Régi bútorok 
egykor és ma
Detre László gödi műbútorasztalos novemberben már tartott 
a fenti címmel vetítettképes előadást a József Attila Művelődési 
Ház kiállítótermében, méghozzá teltházas közönség előtt.
A bútorok kialakulásának történetéről, illetve az egyes történel-
mi korok bútorstílusairól szóló előadás olyan jól sikerült, hogy 
Detre Lászlót többen bíztatták a folytatásra. 
A február 22-ére tervezett következő előadás az előzőnél mé-
lyebb betekintést enged a  szakma rejtelmeibe. Miképpen 
tudjuk meghatározni egy régebbi bútordarabunkról azt, hogy 
pontosan mikor is készült? Annak a kornak a stílusjegyeihez ké-
pest az adott darab mennyire jellegzetes? Hogyan lehet ápolni 
a  régi bútorokat, s  milyen lehetőségek kínálkoznak a  felújítá-
sukra? Mit tud megtenni a  tulajdonos, és mi az, amit a  bútor 
megóvása érdekében érdemes mindenképpen szakemberekre 
bíznunk? – A tárgyi kultúránknak részét képzi az is, hogy milyen 
enteriőrben lakunk. Mostanában talán ismét kezd elterjedni 
a „vedd meg, használd és dobd el!” kategóriájú bútorok helyett 
az igényes, szép bútorok utáni vágy divatja. Igazából a modern 
és az antik, jó ízléssel párosulva remekül megfér egymás mel-
lett. Stílus- és szépérzék kérdése az egész – vallja Detre László.
 Február utolsó péntekén az érdeklődők ismét színes fotókkal 
és kézbe fogható, jellegzetes bútordarabokkal gazdagított 
előadásra számíthatnak.

VPK

Ösztönösen fest
Csernus anna kiáLLítása
A gödi születésű Csernus Annát őstehetségnek tartják a „ma-
gasan jegyzett” festőművészek is. Pedig a most hatvannégy 
esztendős, korábban titkárnőként, jelenleg egy családi vál-
lalkozásban dolgozó Anna találkozása a  piktúrával mind-
össze másfél évvel ezelőtt kezdődött. Ugyanis unokájának 
akkoriban vett egy doboz vízfestéket…

– Amíg vártam haza az unokámat, elkezdtem játszani a  festék-
kel. Lemásoltam egy képet, és az  meglepően jól sikerült. Tel-
jességgel hihetetlen volt, mert korábban egy jobb agyféltekés 
rajztanfolyam elvégzésén kívül semmilyen művészeti tevékeny-
séget nem folytattam, nem volt semmiféle előképzettségem. 
Azóta viszont a  festészet az életem részévé vált, mindennapos 
tevékenységgé. Mikor a  családom és a  barátaim, majd később 
ismeretlenek – például Hegedős Piroska művésznő – is kezdtek 
bíztatni, hogy amit csinálok, az valóban értékes, felkerestem egy 
festőművészt, hogy órákat vegyek tőle. A  gyakorlati tudásom, 
a festékek és ecsetek ismerete is hiányzott, szerettem volna, ha 
valaki rávezet ezekre a dolgokra. Ám a művész úr, Kalocsai Zoltán 
a képeimet látva azt mondta: ő már nem kell ide. Így autodidakta 
módon kellett rájönnöm magamnak mindenre, de ma már ezt 
nem is bánom. Néha csak ülök a szobámban, magam köré pako-
lom a képeket, keresem rajtuk a hibát. És el-elcsodálkozom, hogy 
honnan jött ez, hol volt mindez bennem, hogyan voltam képes 
megfesteni egy-egy témát. Nagyon szeretek festeni. Olyan ér-
zés, mintha mindig is ezt csináltam volna. Remélem, a szülőváro-
som lakóinak is sok örömet fog szerezni a kiállításom.

VPK

Csernus Anna: A Feneketlen-tó című képe

A szakavatott kezek munkájának köszönhetően a régi, romos 
bútorok új életre kelnek

Detre László előadása 2013. február 21-én 17 óra-
kor kezdődik a József Attila Művelődési Házban.

Csernus Anna kiállítása 2013. február 15-én 18 óra-
kor nyílik meg, és március 5-éig lesz megtekinthető.
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Volentics Gyula a Magyar Kultúra Lovagja 
2013. január 19-én Budapesten, 
a  XVI. Magyar Kultúra Napja gálán 
három földrész 12 országából érke-
zett 36 meghívott munkáját ismerte 
el a  Falvak Kultúrájáért Alapítvány, 
és adományozott nekik Magyar Kul-
túra Lovagja címet. 1999 óta létezik 
e társadalmi elismerés, s eddig több 
mint ötszázan részesültek benne. 
Idén olyan közismert személyek is 
birtokosai lettek az  elismerésnek, 
mint Böjte Csaba ferences szerzetes 
és Kányádi Sándor költő.

A kulturális örökség ápolásáért 
a sződi Volentics Gyula helytörténeti 
kutató – aki a Gödi Almanach köte-
teinek szerkesztésében is közremű-
ködött – szintén elismerést kapott.
A díj odaítélésének indoklása a  kö-
vetkező volt:
•  fél tucat általa írt, a Sződi Helytör-

téneti Alapítvány gondozásában 
kiadott helytörténeti könyvért;

•  közel száz, Sződön és a környező településeken megjelent újságcikkért;
•  honismereti előadások megtartásáért, emléktábla-készítésért;
•  a Sződiek Híradója évtizedes lapszerkesztői tevékenységéért;
• fáradhatatlan kutató- és értékmentő munkájáért;
•  Sződ település és környéke helytörténeti értékeinek, hagyományainak és 

szokásainak feltárásáért és támogatásáért;
•  a település népszerűsítéséért.

Nyakdísz, oklevél és ezüst kitűző is jár a  Magyar Kultúra Lovagja címmel 
az értékteremtő és értékközvetítő legjobbaknak.
– Az eddigi hatodfélszáz díjazott között mindössze 10 helytörténeti kutató 
található. Többségükben a tudományos élet prominensei és művészek a dí-
jazottak. Egy ilyen társasághoz tartozni nagy megtisztelést jelent. Ez az el-
ismerés egyfajta életműdíjat jelent, 
hiszen a  korábban díjazott helytör-
ténészek javarésze már idős em-
ber volt. Ám jómagam, a  koromnál 
fogva inkább bíztatásnak veszem, 
mert úgy érzem, hogy a  tollamban 
van még jó néhány kötet. Mottóm: 
„A  helytörténet a  múltról szól, de 
a jelenhez beszél” – mondta a díjjal 
kapcsolatban Volentics Gyula. 
A Mesélő gödi képes levelezőlapok 
című kötet szerzője a  következőket 
meséli: 
– A történelemkönyvekben nem ol-
vashatunk Alsó- és Felsőgödről. Egy 
ilyen helytörténeti képeskönyvben, 
mint amilyen a gödi képeslapokról készült, rá lehet csodálkozni a körülöt-
tünk lévő „élő történelemre”, fel lehet tárni rejtett kulturális örökségünket, 
és erősíteni lehet a lokálpatriotizmust.

V. Pálfai Kinga

Retró Ady Klub
és a Sződi Helytörténeti Alapítvány 
közös programja
2013. február 16., szombat, 17 óra
Ady Klub, 2132 Göd, Kálmán u. 13.

Felsőgöd közelgő 100 éves jubileuma 
jegyében vetítéses válogatás Volentics 
Gyula
MESÉLŐ GÖDI KÉPES LEVELEZŐLAPOK
című könyvéből.
A szerzőn kívül „mesélnek” még a Gödi 
Almanach krónikásai.
Utána: kedvezményes könyvvásárlás, 
dedikálás.

További információ, megrendelés:
a (06-20) 946-3 980-as telefonon vagy 
a helytortenetszod@invitel.hu e-mail 
címen.

A sződi helytörténész Göd múltjának 
kutatásában is érdemeket szerzett

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány 
Volentics Gyula sokéves 
kutatómunkáját ismerte el a díjjal

Örökségünk, 
a népi bábaság 
és orvoslás
címmel

Bernád Ilona 
marosvásárhelyi szülésznő, 
természetgyógyász és néprajzos
előadást tart

2012. március 7-én (csütörtökön) 
16.30 órakor

a József Attila Művelődési Házban.
(2131 Göd, Pesti út 72.,
tel.: 27/532-160, 06-20-2545-124)

Az előadás után szívesen válaszol 
az Önök kérdéseire, és dedikálja helyben 
megvásárolható könyveit.
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Helytörténeti 
előadássorozat indult

A szülőhely szeretete, a  csillapíthatatlan 
kíváncsiság a múlt eseményei iránt, a fel-
fedezések nyomán előkerülő újabb és 

újabb leletek és történetek inspirálják a hely-
történészeket munkájuk során. A sok időt és 
energiát igénylő, nemritkán komoly anyagi 
áldozattal járó szenvedélynek a  Gödön és 
a  környező településeken élők közül eddig 
több mint százharminc személy hódolt. 

Nekik köszönhetően háromszáznegyvenhá-
rom dolgozatban, közel 4500  oldalon tárult 
elénk városunk története a  Gödi Almanach 
tizenöt kötetében, 1994 és 2010 között. 

A helytörténeti előadássorozat első mode-
rátora Bátorfi  József volt januárban, aki maga 
negyvenkilenc anyaggal gazdagította a köte-
teket, amelyeknek szerkesztői feladatait is el-
látta a szerkesztőbizottság vezetőjeként. An-
nak a reményének adott hangot, hogy a fi atal 
szerzők, akik az  elmúlt időkben bekapcso-
lódtak a helytörténeti kutatásokba, folytatni 
fogják a munkát.

Bátorfi  József Göd történetének egy szaka-
szát a  település adatainak a  katonai felderí-
tő térképeken való megjelenésén keresztül 
mutatta be. A  legkorábbi adatok az  1766 és 
az 1785 közötti évekből származnak. E térké-
peken már jelölve volt a település, sőt, a Kin-
csem csárda is. A  későbbiekben, az  1806–
1869-es térképen már a  Mayerff y-birtok, 
a Sződi út (a mai Nemeskéri utca), Gödpuszta, 
a  Kincsem csárda és a  mai Köztársaság út is 
szerepel, az  1872 és 1884 között készült tér-
képen pedig már a vasút, a Templom-hegy (a 
mai Várdomb), az Ilka-major és a Nevelő-föl-
dek is láthatóak.

Az előadáson a Mayerff y család képviseleté-
ben jelen volt Gábor Mihályné, aki a  Német-
országból idetelepült családot mutatta be: 
a  császártól magyar nemesi rangot kapott 
Mayerff y Ferencet és öt fi ának életét foglalta 
össze röviden. Gödön ő vásárolta meg a mai 
Nemeskéri-Kiss-kúria területét, s  alapított 
sörgyárat. Fiaiból hármat földbirtokosnak, 
kettőt katonának nevelt. Azok közé tartozott, 
akik Széchenyi Istvánnal együtt a magyar pol-
gárság angol mintájú fejlődését szorgalmaz-
ták, s ezért magánvagyonukból is hajlandóak 
voltak áldozni a haza oltárán.
Az előadássorozat márciusban folytatódik, 
a Göd Városi Könyvtár szervezésében.

V. Pálfai Kinga

Fotókiállítás a cukrászdában
Kiállítás nyílik a Szenzor Fotókör munkáiból a rákospalotai
Art cukrászdában.
Cím: Budapest, XV. kerület, Kossuth Lajos út 55/A
(www.artcukraszda.hu)
A tárlat megtekinthető 2013. február 8. és március 7. között.

A kiállító fotósok: Császár Ernő, Dudás Gyula, Dudásné Stum Beáta, 
Gulyás Béla, Hantos Zoltán, Kurdi Imre, Mészáros Zsolt, Mosonyi Andrea, 
Potyó Imre, Szabó Dávid, Tordai Tamás, Varga Zsófi a
Mindenkit szeretettel várnak!

Fotó: Mészáros Zsolt

A felsőgödi vasútállomásnál található Kirakat Galéria is új képek-
kel várja az arra járókat!  (A Szenzor Fotókör tagjainak legújabb 
munkái Felsőgödön, a Kínai Áruház Ady Endre útra nyíló hatalmas 
utcai kirakatában láthatók.)  

Operabarátok Órája
Az Animato Társulat 2013-ban, a Verdi-év alkalmából három 

estét szán az olasz zeneszerző műveinek.

Verdi-est
2013. március 2-án, 18 órakor 

a József Attila Művelődési Házban. 

Műsoron:
részletek A trubadúr, a Traviáta és a Rigoletto című operákból.

Fellépnek:
Kovács Ágnes • Bándi Írisz Réka • Pető József

Lukács István operaénekesek

Zongorán kísér: Salgó Tamás,
a Magyar Állami Operaház korrepetitora

Műsorvezető: Apagyi Melinda
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Nyílt nap a gödi Kastély Óvodában 
Hagyományos bemutatkozó napunkra várjuk leendő óvodásainkat szüleikkel, 

illetve mindazokat, akik érdeklődnek az óvodánk iránt. 

Találkozunk: 2011. március 24-én, szombat délelőtt  
9 és 12 óra között a Béke úti „Kastély” épületben (Béke út 3.),

9 és11 óra között a Jávorka úti „Hétszínvilág” (Jávorka út 12.) épületben.

Tekintettel arra, hogy az előző tanévben a Rákóczi úti „Fácán” épületünket 
kiscsoportosokkal népesítettük be, a jelen helyzet szerint a 2012–2013-as 

tanévre oda nem veszünk fel új jelentkező gyerekeket, így ott nyílt nap sem lesz.

A fenti helyszíneken, a délelőtt folyamán
lehetőség lesz megismerkedni óvodánk:

pedagógusaival, dajkáival • nevelési céljával • oktató-nevelő munkájával 
• épületével, udvarával • csoportjaink helységeivel • hagyományaival • 

újdonságaival

A látogatás alkalmával a gyerekek játszhatnak az óvodán belül, 
és szüleik felügyeletével az udvarokon is.

Minden kedves érdeklődőt, felnőttet és gyereket nagy szeretettel várunk!

Karaszek Ernőné
óvodavezető

Tisz te le t te l  meghív juk
a  GödAr t  Mûvészet i  Mûhe ly és bará ta inak

Megny i tó  

2013.  márc ius  8-án 
(pénteken) ,  18 órakor .

Köszöntô t  mond Markó József ,  
Göd város po lgármestere  
és  Szabó Zsuzsanna,  a   József  At t i la  
Mûve lôdés i  Ház igazgató ja .

A k iá l l í tás t  megny i t ja
dr .  Fe ledy Ba lázs  mûvészet i  í ró

Közremûködik  
Ko l lá th  András k la r iné tmûvész

Helyszín: József Attila Mûvelôdési Ház | Göd, Pesti út 72. 
(+36 27) 532-160 www.godimuvhaz.hu |info@godimuvhaz.hu

Támogatók:  Göd Város Önkormányzata ,  Fered i  Graf ika i  S túd ió
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A  festôk karneválja c ímû k iá l l í tására .

Fotó:Török László

A kiál l í tás megtekinthetô 2013. március 8-ától március 23-áig

H
IR

D
ET

ÉS

H
IR

D
ET

ÉS



ajánLÓ

24

 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
2013. február 22-én, pénteken 13-tól 17 óráig Kusudama 
gömböket hajtogatunk, és Havas Nelli jön el hozzánk mesét 
mondani.

Ady Fiókkönyvtár
2132 Göd, Kálmán u. 13., telefon: 27/345-101
2013. március 1-jén, pénteken 13-tól 17 óráig pompom 
állatkákat készítünk, és diafi lmeket is 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

Február

9. 
szombat

10.00 –13.00
Jobb agyféltekés rajzklub
A rajzklubba azokat várjuk, akik 
elvégezték már a jobb agyféltekés 
rajztanfolyamot, és szeretnék 
tovább bővíteni rajzismereteiket.
A klubot vezeti: Farkas Éva 
iparművész.
A klubnap részvételi díja: 3000 Ft.
Jelentkezés a (06-30) 700-4443 
telefonon vagy e-mailben: 
farkaseva.gobelin@gmail.com,
illetve a József Attila Művelődési 
Házban (2131 Göd, Pesti út 72., 
tel.: (27) 532-160, 
e-mail: info@godimuvhaz.hu

9–10.
10.00 –17.00
Jobb agyféltekés rajztanfolyam
A 4 napos kurzus első két napja.

11. 
hétfő

13.00 –15.00 
A Mozgáskorlátozottakat 
Pártolók Klubjának 
összejövetele

15. 
péntek

Kiállítás Csernus Anna 
festményeiből 
Megtekinthető március 5-ig

16. 
szombat

10.00 –13.00
Jobb agyféltekés rajzklub
(Információk a 9-ei programnál.)

16–17. 
10.00 – 17.00
Jobb agyféltekés rajztanfolyam
A 4 napos kurzus második két 
napja.

21. 
csütörtök

17.00
Detre László előadása Régi 
bútorok egykor és ma címmel

22. 
péntek

16.00 – 20.00 
A Nóta Klub összejövetele

25. 
hétfő

A Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja – városi ünnepség
(A programot lásd az 5. oldalon.)

27. 
szerda

13.00 – 16.00
A Vöröskereszt Gödi 
Szervezetének összejövetele

Február

14. 
csütörtök

13.00–17.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

16. 
szombat

14.30
A Cukorbetegek Klubjának 
összejövetele

Március

2. 
szombat

18.00 
Operabarátok órája
Verdi – Bicentenárium II. rész 
(A trubadúr, Rigoletto, Traviata)
Fellépnek az Animato 
Operatársulat művészei: 
Kovács Ágnes, Bándi Írisz Réka, 
Pető József, Lukács István 
operaénekesek. Zongorán kísér: 
Salgó Tamás, a Magyar Állami 
Operaház karnagya. Műsorvezető: 
Apagyi Melinda.
A belépés díjtalan.

4. 
hétfő

13.00 
A Kertbarátok Klubjának 
összejövetele

6. 
szerda

10.00 – 12.00 
A Dunakanyar Babahordozó 
Klub összejövetele

14.00 –18.00 
Véradás

7. 
csütörtök

16.00 –18.00 
Az Őszikék – Egészségmegőrző 
Klub összejövetele
A klubdélutánt vezeti: 
Cserepkainé Somogyi Mária. 
Előadó: Piros Lászlóné
Téma: Az egészséges életmód 
a szakember szemével.

8. 
péntek

13.00 
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

18.00 
A „Göd Art” című kiállítás 
megnyitója

9. 
szombat

8.00 –13.00 
Babaruha és játékbörze
A börzén megválhatnak a kinőtt 
ruháktól, a feleslegessé vált 
játékoktól, használati tárgyaktól, 
és megtalálhatják azokat, amikre 
épp most van szükségük.

16. 
szombat

17.00
A Retró Ady Klub találkozója
A 100 éves Felsőgöd közelgő 
jubileuma jegyében:
Vetítéses válogatás Volentics 
Gyula Mesélő gödi képes 
levelezőlapok című könyvéből.
A szerzőn kívül „mesélnek” még 
a Gödi Almanach krónikásai.
Utána: kedvezményes 
könyvvásárlás, dedikálás.
További információ, megrendelés 
a (06-20) 946-3 980-as telefonon 
vagy a helytortenetszod@invitel.
hu e-mail címen.

Jobb agyféltekés 
rajztanfolyam 
2013. február 9–10-én, 16–17-én
a József Attila Művelődési Házban
Szeretnél 4 nap alatt megtanulni rajzolni, minden 
előképzettség nélkül?
Ehhez a tanfolyamhoz nincs szükséged kézügyességre, 
rajztudásra. Itt a kreatív jobb agyféltekédet aktiválod. 
A tanfolyam elvégzése után nemcsak a rajzolásban, hanem 
az élet más területein is sokkal kreatívabb leszel, önbizalmad, 
intuíciód erősödni fog. Figyelmed és koncentrálóképességed 
javul, s egy új látásmód fog kialakulni benned. A tanfolyam 
során megszabadulhatsz a benned tudat alatt dolgozó 
negatív energiáktól, blokkoktól, amelyek korábban gátolták 
az életedet. Új képességeid birtokában könnyebben 
tudsz majd harmóniát teremteni a mindennapjaidban, 
a környezetedben.

A tanfolyamot vezeti: Farkas Éva iparművész
Ajánlott korhatár: 16 éves kortól
A 4 napos kurzus ára, amely magában foglalja 
az anyagköltséget is: 28 000 Ft.
Ebédet mindenki hozzon magával, 45 perces ebédszünetet 
tartunk.

A tanfolyam megfelelő számú jelentkező esetén indul.
Jelentkezés a (06-30) 700-4443-as telefonon vagy 
e-mailben: farkaseva.gobelin@gmail.com

Előadás 
a gyermekirodalomról
Március 8-án 17 órakor
Sándor Csilla, a Csodaceruza folyóirat főszerkesztője 
tart előadást 
a gyermekirodalomról.
Magyar és külföldi 
meseírókat és 
illusztrátorokat mutat be 
az érdeklődőknek, akik 
kérdéseiket is föltehetik 
az előadónak.
Gyerekeket és felnőtteket 
egyaránt várunk a Katica 
Gyermekkönyvtárba!
A helyszínen kapható lesz 
a Csodaceruza folyóirat 
gyermekeknek szóló 
száma.
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Evezés
A Németh László Iskola diákjai 
a legjobbak között
A Magyar Evezős Szövetség (MESZ) január 18-án díjkiosztó ün-
nepséget szervezett a budapesti Magyar Sport Házában. A gála 
keretében 2012 legjobban teljesítő versenyzőit és edzőiket is-
merte el a szövetség, köztük a Németh László Iskola diákjait. 

Az ünnepségen a  tavalyi, MOB Sport XXI. Evezős Diákranglis-
ta-verseny legeredményesebb sportolóinak elismerésére is 
sor került; s az elmúlt évek hagyományainak megfelelően díjat 

kapott az egyes kategóriák összetett versenyének 1-3. helyezettje, 
továbbá a legeredményesebb iskola és egyesület is.  
Az iskolák közötti versenyben a tabella élén zárt a felsőgödi Németh 
László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Ki-
emelkedő egyéni eredményt ért el az iskola három tanulója: Bencsik 
Áron a 11 évesek között harmadik, Ernst Levente Gábor a 12 évesek, 
míg Bencsik Nóra a  14 évesek mezőnyében lett első a  diákrang-
lista-versenyben. A  Vác Városi Evezős Club mindig is az  élen járt 
az  utánpótlás-nevelésben, így 2012-ben is az  első helyen végzett 
az egyesületek között. A klubban több gödi versenyző sportol, má-
sok mellett a három egyéni díjazott is. 
Az országos ünnepségen a  gödi fi atalokkal együtt részt vett 
a  ranglistaverseny-győztes iskola igazgatója, Bajkó Ildikó, illetve 
Mácsik László edző is. Az  eseményen a  díjazottak, az  utánpótlás-
korú és felnőtt sportolók, edzők, sportvezetők, intézményvezetők 
és szülők mellett jelen voltak evezős olimpikonok és világbajno-
ki érmesek, továbbá dr. Regényi Tamás, a  MESZ elnöke, a  Magyar 
Olimpiai Bizottság tagja és Pignitzky Dorottya, a  MOB Sport XXI. 
programjának vezetője.
A Németh László Általános Iskola az elért első helyezésével 50 000 Ft 
értékben sportszereket vehetett át.

V. F. 

Bajkó Ildikó az evezős diákranglista-verseny legeredményesebb iskolájának 
az igazgatója. Mellette két díjazott diákja: Bencsik Áron harmadik és Ernst 
Levente Gábor első helyezett, valamint Mácsik Miklós edző

A Balázsovits János Hó Kupa már negyedévszázados 
múltra tekint vissza. Idén a GSE füves centerpályáján 
mérkőzött a 12 csapat

J a n u a r y  2 6 ,  2 0 1 2

ADÓ 1%
k é r j ü k 

t á m o g a s s o n 

m i n k e t !

D u n a i 

v í z i s p o r t 

a l a p í t v á n y 

Adószám: 18684388-1-13

Labdarúgás
Gödi ezüst a Hó Kupáról
Hagyományosan az esztendő végén ren-
dezte a Gödi SE az alsógödi sporttelepen 
a Balázsovits János Hó Kupát. A téli szabadtéri 
tornán 12 csapat vett részt a küzdelmekben. 
Az igen szoros döntőben a házigazda gödiek 
csaptak össze a váci NB II.-esekből verbuváló-
dott alkalmi formációval. Az első hely sorsát 
végül büntetők döntötték el: a váci Szikvíz 
3-2-re győzött a gödi Don Pepe ellenében.
Az ezüstérmes gödi csapatban játszott töb-
bek mellett a Gödi SE edzője, Tuza József is.  
Az év végi ünnepi hangulat ezúttal is jelen 
volt az alsógödi pályán, a Hó Kupát azonban 
hó most nem kísérte.

V. F.
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Belépés családostul
EGÉSZSÉGÉRE! Gödi családi sportprogram-sorozat

Wagner László főszervező eljuttatta szerkesztőségünkbe a Be-
lépés Családostul programsorozat 2013. első félévi tervezetét. 
Az  egyes programokról és a  nevezési feltételekről a  sorozat 
honlapján lehet tájékozódni.
(www.belepescsaladostul.mindenkilapja.hu)

2013. március 2., szombat: Családi Foci Kupa
Helyszín: Göd, Huzella Tivadar Általános Iskola, Tornacsarnok
3 fős csapatok (szülő, két gyermek) nevezését várjuk, a kategóri-
ákat a két gyermek átlagéletkora szerint alakítjuk ki.
Előnevezés február 28-ig lehetséges Wagner Bálintnál a  (06-30) 
569-9807-es telefonszámon.
Program:
14.00:  Megnyitó, bemelegítés, pályabeosztás
14.30:  Selejtezők, középdöntők, helyosztók, döntő
18.45:  Eredményhirdetés, tombolasorsolás

2013. március 23., szombat: Tavaszi gyalogtúra
Gyülekező: 10 órakor a verőcemarosi kisvasút végállomásánál
Különvonattal megyünk Királyrétre, onnan 15-20 km-es gyalog-
túrázás vár ránk a Börzsönyben, majd kisvasúttal indulunk vissza 
Verőcemarosra. A kisvasút minden résztvevő számára ingyenes!
Vendégeink: a gödi Topház Speciális Otthon lakói.

2013. április 20., szombat: Tavaszi Kerékpáros Nap
Gyülekező: a gödi Duna-parti Nyaralóházak kertjében
Program:
10.00:  Biciklitúra 20, 40 és 60 km-es távokon, a Göd–Vác–Nagy-

maros útvonalon

13.00:  Kerékpáros ügyességi verseny, tollaslabdázás, pingpon-
gozás, foci az üdülőben

14.00:  Ebéd az üdülő teraszán, kertjében
Meghívott vendég: Halápi Sándor velocipéd-világbajnok.

2013. május 1., szerda: Városi Majális
Helyszín: a Gödi SE alsógödi sporttelepe
9.00:  Gyermek- és női focitorna, III. Bednárik László Futball Em-

léktorna
Egyéb lehetőségek: tollaslabdázás, pingpongozás, kosárlabdázás
Vendégeink: a  gödi Topház Speciális Otthon lakói, a  gödi egy-
házközség tagjai, családjai, ministránsai.
A versenyek után eredményhirdetés, díjkiosztás.

2013. június 1., szombat: Fétis Családi Sportnap
Helyszín: a Gödi SE alsógödi sporttelepe
8.00:  Családi futás
8.15:  Gyermek Foci Kupa
11.00:  Felnőtt Foci Kupa
11.30:  „Családi csavargás” – váltó- és ügyességi verseny
A versenyek után eredményhirdetés, díjkiosztás, tombola-
sorsolás
Vendégeink: a gödi Topház Speciális Otthon lakói.

Szabadidősport
A Gödi Sirály Közhasznú Egyesület 
szervezésében
Arany Pertli (öregfiúk teremfocitorna) március 9-én
RÉKA – éjszakai röplabdatorna március 23-án
Húsvéti Torna (öregfiúk teremfocitorna) április13-án
Bővebb információk és nevezés: godisiraly@invitel.hu

Programajánlók
A Belépés Családostul programok lényege, hogy a család minden tagja együtt sportolhat. Legtöbbször a családok, baráti társaságok 
összteljesítményét értékelik a szervezők
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Március közepén kellemes családi program lehet a lovasverseny a Szálender 
Lovastanyán és környékén  Fotó: Dudásné Stum Beáta

Lenkei Ákos Garas nyergében

Lovassport
Tájékozódási lovasverseny március 16-án
Idén március 16-án, szombaton harmadik alkalommal kerül meg-
rendezésre a Göd, Sződ, Vácrátót, Csomád és Fót által határolt sok-
színű terepen a  Gödi Tájékozódási Lovasverseny, azaz a  huszárha-
gyományokat felelevenítő Gödi Parancsőrtiszti Szolgálat. A  rajt és 
a cél az autóval Alsógödről megközelíthető Szálender Lovastanyán 
lesz. A versenyzők innen lovagolnak térkép és iránytű használatával 
a megadott pontokat érintve a dombos, füves, erdős területre, majd 
vissza.
Városunk céljai között szerepel a lovassport támogatása. A rendez-
vény újabb színfoltja a gödi lovas kultúrának. Bővebb információk és 
jelentkezés Katona Sándornál: katona.sandor@invitel.hu

Lovassport
Lenkei Ákos második helye 
díjugratásban
Az év egyik első területi minősítő díjugrató 
versenyét január 27-én rendezték Budapes-
ten, a Nemzeti Lovardában. A B 1-es kategó-
riában több mint ötven induló közül Lenkei 
Ákos, a Gödi SE versenyzője hibátlan lovag-
lással második helyezést ért el Garas nevű 11 
esztendős pej ménje nyergében. A verseny-
re az ország számos településéről érkeztek 
a lovasok. Lenkei Ákos eredménye a Gödi SE 
újabb sikere, ezúttal a  lovas szakosztály hír-
nevét öregbítve, díjugrató szakágban.

Futsal
Diákolimpiai döntőt rendeztek Gödön
Január végén Gödön és Vácon rendezték a futsalosok számára az or-
szágos diákolimpiai sorozat döntőjét. Az összesen 20 csapatot – a 19 
megyei és a budapesti győztest – két helyszínen elosztva játszatták, 
így 10 gárda a gödi Balázsovits Sportcsarnokban léphetett pályára. 
Az aranyéremért folyó végső összecsapásban a Kazincbarcika mér-
kőzött a váci Madách Imre Gimnázium csapatával. A fináléban végül 
a dunakanyariak bizonyultak jobbnak, s 2-1-re győztek. A tornán 7 
győzelemmel záró madáchos diákok testnevelője a gödi szabadős 
rendezvények egyik főszervezője, Wagner Bálint. Az érmeket a Ma-
gyar Diáksport Szövetség részéről Martinek János olimpiai bajnok 
öttusázó és Szlatényi György főtitkár adta át.

V. F
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Kajak-kenu
Hagymási Réka és Luczó Bence 
a MAFC legjobbjai között 
Karácsonyi összejövetelén megalakulásának első évfordulóját 
(is) ünnepelte a Műegyetemi Atlétikai és Football Club (MAFC) 
alsógödi telephelyen működő kajak-kenu szakosztálya. 
Az ünnepségen az 1897-es alapítású klubot dr. Bretz Gyula el-
nök képviselte, míg a  hazai szövetség nevében Weisz Róbert 
szakmai igazgató mondott köszöntőt. Az  elmúlt esztendő 
eredményeit dr. Slezsák István szakosztályvezető ismertette. 
Az eseményen a sportolók és szüleik mellett részt vett többek 
között Kulifai Tamás, a  londoni olimpia ezüstérmes kajakosa, 
Hüttner Csaba, a szövetség utánpótlás-vezetője, Makrai Csaba 
vezetőedző és Pélyi Dávid edző.
A szakosztály sportolói 2012-ben valamennyi országos bajnok-
ságon, válogatón, továbbá a  diákolimpián is hajóba ültek, és 
számos dobogós, illetve pontszerző helyezést szereztek a kü-
lönböző korosztályos viadalokon. A Magyar Kajak-kenu Szövet-
ség 2012-es bajnoki pontversenyének tabelláján a MAFC a 18. 
helyen zárt; korosztályos bontásban az ifjúsági férfi kajakosok 
az élen végeztek. 
– Egy ilyen fiatal klubnak 94 hazai kajak-kenu szakosztály kö-
zül az első negyedben végezni kiváló eredmény! – vélekedett 
Weisz Róbert.
A MAFC-os kajakosok legkiemelkedőbb eredményét Hagymási 
Réka a nemzetközi porondon hozta, aki a római felnőtt mara-
ton világbajnokságon, 24 kilométeren K-2-ben bronzéremmel, 
a  montemori síkvízi U-23-as Európa-bajnokság 1000 méteres 
számában – szintén K-2-ben – ezüstéremmel zárt. A fiúverseny-
zők között a legeredményesebbnek Luczó Bence bizonyult, aki 
valamennyi korosztályos versenyét megnyerte.
Dr. Slezsák István a  jövőt érintő tervek közül egy MK- és egy 
K-négyes összeállítását, illetve a szakmai színvonal megtartását 
emelte ki.
Elmondta továbbá, hogy csakúgy mint a különválás óta eltelt 
több mint egy esztendőben, a MAFC kajak-kenu szakosztálya 
a jövőben is a jó kapcsolat kialakítására és fenntartására törek-
szik a GSE szakosztályával, és reméli, hogy ebben a GSE új szak-
osztályvezetője együttműködő partner lesz. 

V. F.

Gödre költözött Athén 
olimpikonja: Vinczeffy Zsolt
Újabb olimpiai résztvevővel „gazdagodott” városunk: ka-
rácsonykor az  Oázis lakóparkba költözött Vinczeffy Zsolt, 
Magyarország első hegyikerékpáros olimpikonja, a  2004-es 
athéni olimpia résztvevője.

A „Zerge” becenevű ke-
rekes elmondta, fontos 
számára, hogy fiatalok-

kal legyenek körülvéve, – 
a  bringaút és a  közeli meleg 
vizű strand már csak a ráadás. 
– Gödre a  párommal és há-
rom közösen nevelt gyerme-
künkkel költöztünk: ő egy 
fiút, jómagam egy lány- és 
egy fiúgyermeket hoztam 
a kapcsolatunkba, a gyerekek 
hat-, nyolc- és tízévesek; így 
ez összeköltözés is volt egy-
ben. A  lakhelyválasztásnál 
szempont volt, hogy legalább 
az  egyikünk ne ingázzon, így 
Göd lett a  megfelelő, hiszen 
a párom kisfia ide jár iskolába. 
A  Dunakanyarban otthon va-
gyunk, nekem az első klubom 
nagymarosi volt, a párom pe-
dig Verőcéről költözött ide. 
Én Gödöllőn nőttem fel, majd 

12 éven át Budapesten laktam, s már nagyon vágytam egy kisvá-
ros meghitt hangulatára. Nagyon szeretném, ha a gyermekeink is 
sportolnának, ezért fontos, hogy jó példa legyek a számukra. Na, 
immár nem versenyzőként, hanem mozogni szerető apukaként. 
Idén szeretnénk felfedezni a környéket gyalog, bringával és kajak-
kal is. A versenyzői pályafutásom után, hat éve pulzusmérő órák-
kal és GPS-ekkel foglalkozom (www.zerge.info) – mindennel, ami-
vel bármelyik sportágban mérni lehet valamit. A Polar, a Garmin 
és a Suunto márkáknak vagyunk a szakértői. Két éve barátaimmal 
létrehoztuk a Footstrong kerékpáros egyesületet, most is éppen 
egy versenyrendezésen dolgozunk; szeretnénk, ha egyesületünk 
által sokan kedvelnék meg a kerékpársportot – mondta Zsolt.
Zerge a  hegyikerékpározás olimpiai számának háromszoros, 
a ciklo-krossznak kilencszeres bajnoka. 
– 1993-ban kezdtem el bringázni, előtte nyolc évig futottam, 
de az  igazi bringás élet 1998-tól 2005-ig tartott, ekkor a  főál-
lásom is a versenyzés volt. A nagymarosi klub után Budafokra 
kerültem, majd öt év a Postásban, végül a Meridánál kötöttem 
ki. A  2004-es olimpián vettem részt, sportágunkból elsőként 
Magyarországról: a 43. helyen értem célba. A maraton szakág-
ba is belekóstoltam, több országos bajnokságot nyertem, majd 
a szervezésből is kivettem a részem. Országúton és hegyi baj-
nokságon is indultam, utóbbin kétszer második lettem. 2006-
ban fejeztem be az  aktív versenyzést, azóta a  master kategó-
riában álltam rajthoz néhány viadalon. Menet közben a  TF-en 
szakedzőként diplomáztam – nyilatkozta „új” olimpikonunk.

Vasvári Ferenc

Zerge jövőre lesz negyvenéves, 
de Footstrong nevű csapatában 
ma is aktívan teker

Jobbról Hüttner Csaba, a hazai szövetség utánpótlás-vezetője, 
korábbi négyszeres világbajnok, Európa-bajnok kenus, mellette 
dr. Slezsák István szakosztályvezető, középen dr. Bretz Gyula, 
a MAFC elnöke, mellette Dékány Donát, a MAFC elnökségének 
tagja és  Fekete Károly, a mérőtelep vezetője
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Felsőgödön, a Lenkey utcában a 

REFORM VÁSÁRCSARNOK 
eladó vagy hosszú távra kiadó. 

Ajánlatokat az iroda@profi tor.hu 
e-mail címre várunk, illetve 

bővebb információ 
a (06 30) 931-3314-es telefonszámon kérhető.

06 20 623 9882

2131 Göd, Pesti út 7/A
06 20 249 7185

E-mail: autoparkgod@invitel.hu

www.agrental.hu

0 24-
Non-Stop

A TÓSZERVIZU

Karambolos autó javítása,
Karosszéria-lakatolás, -fényezés

Helyszíni kárfelvétel
Ingyenes csereautó

egy napon túli javítás esetén!

Autószervizelés, karbantartás
Motordiagnosztika, olajcsere

Alkatrész beszerzés

Teljes kör?u biztosítás ügyintézés
Eredetiségvizsgálat, vizsgáztatás

Kötelezô és Casco biztosítás kötése
Átírással kapcsolatos ügyintézés

Gumi javítás, szerelés, centírozás
Használt és új gumi értékesítése

minden ami autó

Itt
vás r ás
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á ls ker el j

i
r  ár!
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Illatszer, Vegyi áru
Kávé, Édesség

Aprócikk, Bizsu, Ajándék
Göd, Pesti út 93., Kincsem Park

Illatszer, Vegyi áru
Kávé, Édesség

Aprócikk, Bizsu, Ajándék
Göd, Pesti út 93., Kincsem Park

Zöldség - gyümölcsdiszkont
kis- és nagykereskedés

2132 Göd, Pesti út 112.
(A Pennyvel szemben, a 2-es főút mellett)

Hazai zöldségek és gyümölcsök, közvetlenül a termelőktől!

•  szabolcsi alma 90 Forinttól
•  burgonya 90 Forinttól

•  vöröshagyma 5 és 10 
kg-os – 100 Ft/kg
•  import sörök 

diszkont áron

•  szabolcsi alma 
•  burgonya 90 

•  vöröshagyma 5 és 10 
kg-os – 
•  import sörök 
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Terülj, terülj
asztalkám!

a Gödi Waldorf Óvodában
2013. március 3-án,

 10-től 13 óráig
Őrölhetsz búzát, szitálhatsz lisztet, gyúrhatsz velünk cipót, majd 

ha kisült, megkenheted ügyes kezű anyukáink pástétomaival; 
falatozhatsz salátáinkból, megízlelheted ünnepi süteményeinket.  

Mindemellett belekóstolhatsz játékainkba, meséinkbe. 

Gyertek, legyetek a vendégeink!

A szüleink korában könnyű volt… Amikor hároméves lettem, 
kézen fogott az anyukám, és elsétáltunk a város egyetlen – 
a szomszéd utcában lévő – óvodájába. Az anyukámnak nem 
kellett elgondolkodnia azon, hogy nekem ott lesz-e a  leg-
jobb, nem nyomta a vállát a felelősség, hogy jól választott-e. 
Persze, akkoriban sem volt kétséges, hogy a szülők mindig 
a legjobbat szeretnék a gyermekeiknek.
Tudjuk, hogy az első hét év meghatározó gyermekünk életé-
ben, és szerencsére ma már az óvodaválasztás előtt végigjár-
hatjuk a  lehetőségeket, megtapasztalhatjuk a  különbsége-
ket. Gödön például találhatunk az önkormányzat (januártól 
már az állam) által működtetett óvodákat, továbbá magánó-
vodákat, családi napköziket és egy alapítványi (nem profi to-
rientált) Waldorf-óvodát. Sok helyen egy-egy nyílt napon be-
pillanthatunk az óvodai életbe, és bizony a legtöbbször már 
az első találkozáskor eldől, hogy jó helyen járunk-e.

Ezúton hívunk, kedves Anyuka és Apuka, fogjátok kézen 
óvodába készülő gyermeketeket, és látogassatok el 

hozzánk is.

Címünk: Felsőgöd, Tél u. 2. (bejárat az Ősz utcából)
godiovoda.waldorf.hu • godiwaldorf@gmail.com

Telefon: (06 70) 509-3989

Az óvodaválasztás 
lehetőségei Gödön

•  Huzella Tivadar 
Tornacsarnok
(7.000 Ft/óra)

•  Balázsovits
Sportcsarnok
(9.000 Ft/óra)

•  Németh László Iskola 
tornaterme
(3.500 Ft/óra)

Többszöri bérlés esetén kedvezmény!

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

Mindenkit szeretettel várunk !

Sportcsarnokok
terembérleti lehetőségei hétköznap 

az esti órákban  és hétvégén
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Masszázs Sziget

Gerincbajokra - Izom- és ízületi bántalmakra 
- Fejfájásra - Stressz ellen

Egészségmegtartó és javító masszázsok: Gyógy-, sport-, 
manager-, talpmasszázs-

 Illóolajos aromamasszázs - citromfű, narancs, fahéj
 Relaxációs fej-, arc- és teljes testmasszázs

 Cellulit masszázs

Már heti egy masszázzsal tartós eredményt érhetünk el.
Kedvezményes masszázsbérlet és ajándékkártya.

Ajándékozzon masszázst szeretteinek!

Információ és bejelentkezés: +36/20 922 9115
Termálfürdő krt. 4. www.goldscorpio.hu

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

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

vagy bármely Egészségpénztáras kártyával!

Nőgyógyászati magánrendelés
Dr. Nemeskéri Ferenc és dr. Szentpéteri Imre

 kollégák rendelését átvettem
 az Árnika Rendelőben Dunakeszin,

a Szent István út 86. alatt. 
Tisztelt Hölgyeim!
Dr. Pecsenyi Gyula főorvos vagyok. 

25 évet dolgoztam Düsseldorfban, saját rendelőt ve-
zettem, klinikai háttérrel. Immár idehaza is a legmo-
dernebb német színvonalú betegellátást követem, mo-
dern felszereléssel. 

Gyógyító munkám során a klasszikus medicinát ter-
mészetgyógyászattal ötvözöm. Akupunktúrát, ultra-
hangos csontritkulás-mérést és -kezelést is végzek. 

Sokat foglalkozom a pszichoszomatikus tünetekkel 
és szexuálmedicinával.

Az ultrahangos négydimenziós hüvelyi és emlő-
diagnosztikában magas képesítéssel rendelkezem. 

A kismamák teljes körű gondozása, CTG-vel is. 
Serdülőkori, változókori, idősebb kori ambulanciát 

két évtizedes tapasztalattal vezetek. 
Forduljon bizalommal hozzám és asszisztensemhez, 

Lengyel Zsuzsannához.
Szeretettel várjuk régi és új pácienseinket!

Rendelési idő: kedden és szerdán 17-től 19 óráig. 
Telefonos bejelentkezés: (06-70) 613-9881.

Sürgős esetben elérhető vagyok
 a (06-30) 952-7004-es mobilszámon. 

VÁLTOZÁS!   VÁLTOZÁS!   VÁLTOZÁS!

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

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

Okmányirodai ügyintézés (akár 24 órán belül)
Kötelezőbiztosítás kötés
EREDETISÉG VIZSGÁLAT

KOVÁCS AUTÓSZERVIZ
Göd, Pesti út 120.
Tel./fax: 06-27-330-832; 06-20-9642-704
www.kovacsautoszerviz.eoldal.hu
Nyitva tartás: H.–P. : 8–17h-ig

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

Bankkártya-elfogadás

•  Teljes körű szervizelés
•  Műszaki vizsgáztatás
•  Gépjárművek kárügyintézése
•  Gépjármű-diagnosztika, hibakód- 

olvasás, -törlés, -feltárás és -javítás
•  Gumiabroncsok beszerzése
•  Defektjavítás
•  Centírozás, alu-, lemezfelni 3,5 t-ig!

•  Gépjármű-átírás
•  Első forgalomba helyezés
•  Üzembentartói jog bejegyzése
•  Forgalomból történő kivonás
•  Forgalmi, törzskönyv, rendszám,

regisztrációs matrica pótlása
•  Opciós jog törlése
•  Származás-ellenőrzés
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• 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

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

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

SÍRKŐ, MŰKŐ és MINDEN, AMI CSAK KŐ!

Tel.: (06-20)941-3977, (06 27) 331-663

E-mail: lakatoskalman@freemail.hu 

www.koakobonkft.hu

Göd, Rómaiak útja és Nemeskéri utca sarok 
(a gödi újtemetőnél)

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
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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

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

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

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.

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

Gödieknek KEDVEZMÉNY!

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 
háború között a környékre tüdőszanatóriumot tervez-
tek építeni. Víz a telken, gáz az utcában, csatornaépítés 
2013-ban vagy 2014-ben.
A telken egy be nem fejezett faház van, ami elbontható, 
befejezhető vagy felvonulási épületként használható.
Irányár: 12,9 M Ft. 
Érdeklődni lehet a (06 30) 817-36-17-es telefonszámon.
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Víz-, gáz- és fűtésszerelés,
duguláselhárítás,

bojlerjavítás.
FÖVÉNYESI CSABA
(06 30) 932-2114

HELYISÉG KIADÓ
üzletnek, irodának 

Felsőgödön a Lenkey 
utcában, az óvoda közelében. 

Telefon: (27) /332-245, 
(30)/211-55-34

BŐR- ÉS TEXTIL-
RUHÁZAT-JAVÍTÁS,

ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Automata mosógépek
szervizelése garanciával, 

márkától függetlenül.
Vízszerelés, bojlerek javítása.

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

KÉMÉNYBÉLELÉS-AKCIÓ
KÉMÉNYJAVÍTÁS

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

www.kemenyepites.eu

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

Fájdalommentes 
fülbelövés, orrpiercing 
Felsőgödön, a Duna út 
8. szám alatt. Házhoz is 
megyek. 
Telefon: (06 20) 529-2708

Vasalást vállalok. Ica. 
Telefon: (06 20) 357-5200, 
(06 27) 632-847.

A Dunakanyar Egészséges Gyermekeiért Alapítvány közleménye

A 2012. évben befolyt 1% szja-ból (555 000 Ft) a kuratórium döntése alapján támogatást kaptak:

- Kincsem Óvoda (rezsiköltség) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Ft

- Huzella Tivadar Általános Iskola (tornacsarnok: vonalfestés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 000 Ft

                                                                  (szerszükséglet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Ft

- GDSE röplabda- és táncszakosztály (terembérlet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 000 Ft

- Mozdulj SE Ülőröplabda Szakosztály (nevezési díj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Ft

- GDSE Ju-Jitsu Szakosztály (rezsiköltség). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Ft

- GDSE–BBSC Judo Szakosztály (rezsiköltség). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Ft

- Alapítvány rezsiköltsége (számlavezetés, könyvelés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 Ft

Szívből köszönjük minden kedves felajánló segítségét, és kérjük, hogy 2013-ban is támogassanak bennünket!

Dunakanyar Egészséges Gyermekeiért Alapítvány

Adószám: 18710357-1-13

Tisztelettel: Érdi-Krausz Zsuzsa
kuratóriumi elnök

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

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:  12 950 000 Ft.
Telefon: (06 20) 353-0592.

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

HÁZHOZ MEGY!
FODRÁSZ – 
PEDIKŰRÖS!

06-70-269-8446
Ildikó

Hirdetésfelvétel

HYDROPRINT BT.
BRUMÁR GYÖRGY

Telefon/fax:
27/638-622

Mobil:
06-70-574-5530

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



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

Hozd ki magadból
a legtöbbet!

Jelentkezés: nora.tothzs@karaktercasting.hu
Info: www.karaktercasting.hu

Kövess minKet:
KaRaKteR-m sZÍni KÉPZô

KARAKTER-M SZÍNI KÉPZô



A nyílt órákkal lehetőséget kívánunk adni arra, 
hogy az érdeklődők megismerkedjenek a fej-
lődésközpontú, jövőorientált testnevelés 
(DAPE) egyik legfontosabb célkitűzésével, és 
választ adjunk a következő kérdésre:
Miként lehet versengésmentes, élményköz-
pontú a testnevelésóra a gyermekek számára?

Mindezt a gyakorlatban, a jól ismert futó-fogó 
játékok átalakított változatain keresztül szeret-
nénk megmutatni az érdeklődők aktív részvé-
telével!
A részvételhez sportfelszerelés szükséges!

Mindennapos 

tervezése
mozgásprogramok

Az órákat Pappné Gazdag  
Zsuzsa testnevelő-gyógy test -
nevelő tanár, közoktatási szakér-
tő, a  tanfolyam vezetője tartja.

Szemléletváltás 

az óvodások 

és a kisiskolások 

testnevelésében
Február 23-án, szombat délelőtt 10.30-tól 
12.30-ig a Németh László Általános Iskola tor-
natermében minden érdeklődő szakember 
(a 3-10 éves korosztállyal foglalkozó óvodape-
dagógus, tanító, edző) gyakorlati  ízelítőt kaphat  
egy új, 30 órás akkreditált pedagógus-tovább-
képzésből.


