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Az érintett utcák
Ady Endre, Akácfa, Árokparti fasor, Árvácska, Bodza, Botond, Csaba, Csendes 
köz, Dália, Délibáb, Dobó, Dózsa György, Duna, Erzsébet, Ezerjó, Gyopár, Haj-
nal, Harangvirág, Hársfa, Honvédsor, Hóvirág, Huba, Egyes körforgalmi, Kettes 
körforgalmi, Hármas körforgalmi, Ibolya, István, Jácint, Jászai Mari, Jázmin, 
Jegenye, Jósika, József Attila, Kék Duna, Kereszt, Kincsem, Kolozsvári, Kossuth, 
Könyök, Lajos, Lánchíd, Madách, Mária, Mátyás, Mayerffy, Ménesi, Munkácsy, 
Napsugár, Nefelejcs, Nemeskéri, Nyírfa, Orgona, Patak, Pázmány, Péter, Pesti, 
Pozsonyi, Puskin köz, Rákóczi, Rozmaring, Sport, Szeder, Szegfű, Szőlőkert, 
Templom, Tenkes köz, Viola, Virágos, Vörösmarty, Zrínyi

Testületi ülés februárban
Munkaterv szerint ülés – 2013. február 27.

A járási hivatalvezető tájékoztatása
A napirendi pontok tárgyalása előtt Bíró Attila, a Dunakeszi Járási Hivatal 
vezetője köszönetet mondott az Önkormányzatnak a hivatal felállításához 
nyújtott segítségéért. Elmondta, minisztériumi állásfoglalás határozott ar-
ról, hogy a lakosságszám arányában mely településen hány munkatárssal 
működjön a járási hivatal. E rendelkezés alapján a gödi kirendeltségen né-
gyen foglalkoznak az ügyek intézésével, és további egy fő az ügyfélszolgá-
latot látja el. A Dunakeszi Okmányiroda február 1-jétől reggel 8-tól este 8 
óráig tart nyitva. (Részleteket a 6. oldalon olvashatnak.)

Független képviselő a testületben
Napirend előtti felszólalásában Hlavács Judit képviselő arról tájékoztatta 
a  testületet, hogy kilépett az  LMP-ből, és a  jövőben függetlenként foly-
tatja képviselői tevékenységét. Markó József polgármester megköszönte 
a képviselő asszonynak, hogy a  jövőben is kitart vállalt feladata mellett. 
(Bővebb hírünket erről a lap 6. oldalán olvashatják.) 

A képviselői vagyonnyilatkozatok leadása
Forró Gábornak, a  Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 
elnökének tájékoztatása szerint valamennyi képviselő rendben, az előírt 
határidőre leadta vagyonnyilatkozatát, melyek publikus részei megtekint-
hetőek a Polgármesteri Hivatalban.

Módosították a költségvetési rendeletet 
Elfogadták Göd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rende-
letét, az  eredeti előterjesztéshez képest apró módosításokkal. Dr. Pintér 
György alpolgármester úgy fogalmazott: feszített, de teljesíthető költség-
vetést hoztak létre, amellyel biztosítható a város idei működése.

Módosították a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól 
szóló rendeletet
 A változás a bölcsőde szolgáltatásainak árában mutatkozik meg. Az elő-
terjesztés kapcsán felmerült, hogy fel kell mérni az  intézmény szabad 
kapacitásának okait, és megvizsgálni, hogy bölcsődei csoport, széles 
korosztályú csoport vagy gyermekfelügyelet biztosítása volna-e a  leg-
hasznosabb.

Elutasított névhasználati kérelem
Egy szervezet névhasználati kérelmének elutasítása apropóján Rábai Zita 
(VVE) javaslata alapján arról határoztak a képviselők, hogy a Göd név hasz-
nálatát igénylőknek a jövőben – az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatában is rögzítendő módon – be kell mutatniuk magukat és te-
vékenységüket, azaz a kérelem mellé be kell nyújtaniuk alapító okiratukat, 
cégkivonatukat, esetleges közhasznúsági jelentésüket. 

Ingatlan ajándékozása
Molnár Ilona, a Göd belterület 4604/23 hrsz. alatti ingatlan ½ arányú tulaj-
donosa ajándék jogcímen ellenérték nélkül az Önkormányzatra ruházta át 
tulajdoni hányadrészét. Göd Város Önkormányzata elfogadta a „kivett Il-
ka-patak” megjelölésű, 96 m2 alapterületű ingatlant, és örömmel nyugtáz-
ta, hogy a felajánlásnak köszönhetően a meder tisztítási munkálatai során 
jobban hozzá lehet majd férni a patakhoz. 

Beszámoló a kistérség 2012. évi munkájáról
A Dunakeszi Kistérségi Társulás tagjai (Dunakeszi, Fót, Mogyoród és Göd) 
az orvosi ügyelet, a szúnyoggyérítés és az ebrendészet terén láttak el kö-

Tisztelt Lakosság!
A gödi csatorna-beruházás V. ütemének pénzügyi el-
számolása a végéhez ért. A nyolc évvel ezelőtt meg-
kötött OTP LTP szerződések 2012. december 31. nap-
ján lejártak. Az  OTP Pénztárszolgáltató Zrt. minden 
OTP LTP számlatulajdonos részére tájékoztató levelet 
küldött. A tájékoztató első része a megtakarítás lakás-
célú felhasználásának igazolására szolgál, a második 
rész pedig tájékoztatást ad egy kedvező kamatozású 
hitel felvételének lehetőségéről. A  lakáscélú felhasz-
nálás igazolását nem kötelező visszaküldeni az  OTP 
Pénztárszolgáltató Zrt. részére, ugyanis a  lakáscélú 
felhasználást a Dunakeszi Víziközmű Társulat a pénz-
intézet kérésére csoportosan igazolta, így ezzel kap-
csolatosan további teendő nincsen. Amennyiben élni 
szeretnének a hitelfelvétel lehetőségével, annak inté-
zésével kapcsolatosan az OTP Bank dunakeszi fiókja 
ad tájékoztatást.
Tájékoztatjuk továbbá azokat az OTP LTP számlatulaj-
donosokat, akik nem fizették rendszeresen a hozzájá-
rulást, hogy szerződésüket a pénzintézet felmondta, 
ezért nem élhetnek a hitelfelvétel lehetőségével, to-
vábbá az elmaradt állami támogatás és az elmaradt 
érdekeltségi hozzájárulás velük szemben adók mód-
jára behajtható.

Dr. Szinay József címzetes főjegyző

Munkálatok a Kincsem 
Óvodában
Mint arról februári lapszámunkban már hírt adtunk, 
a  felsőgödi önkormányzati óvoda egyik folyosóján 
– a  falszerkezet szellőzésének akadályoztatása mi-
att – a fűtési szezonban penészesedést tapasztaltak. 
Utánajártunk, hogy a január végi közmeghallgatáson 
is szóba került probléma megoldódott-e. Dr. Pintér 
György alpolgármester Kádár Zsuzsanna statikus mér-
nökhöz, a Gödi Polgármesteri Hivatal műszaki ügyin-
tézőjéhez irányított.
– A folyosó burkolatának elbontása után a falszerke-
zetet megvizsgálva kiderült, hogy a penészes terüle-
ten le kell verni a vakolatot is. Ez megtörtént. A fugá-
kat 2 cm mélységig ki kellett vésni, majd háromrétegű 
vakolatrendszert vittek az érintett falszakaszra, neve-
zetesen a WTA tanúsítvánnyal rendelkező, környezet-
barát Baumit Sanova W-t. A friss vakolatra végül szili-
kátbázisú festék került. A felújítás után a falszerkezet 
immár jól szellőzik, így az óvodai folyosó levegője is 
egészséges, s mentes az allergiás tünetekre hajlamo-
sító anyagoktól – tudtuk meg a szakembertől.
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Emlékezzünk együtt! 
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 

Az ünnepi műsor után a koszorúzások időpont-
jai tájékoztató jellegűek, a koszorút elhelyezők 

számától függően az egyes helyszíneken néhány 
perces eltérés lehetséges.
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Tájékoztató Göd város aktuális pénzügyi helyzetéről 
(Az összegek ezer forintban értendők.)

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (számlákon 
lévő összegek + pénztár): 55 638

A TESZ és az intézmények pénzkészlete (számlákon lévő összegek + 
pénztár): 12 984

Lekötött betétek összesen: 370 000
Az ÖK pénzkészlete összesen (számlákon lévő összegek + pénztárban 
lévő összegek + lekötött összegek): 438 622

A folyószámlahitel összege: 0
A 2013-ban eddig befolyt adóbevételek összege: 27 544
A legutóbbi kimutatás óta a normál fi nanszírozási műveleteken kívüli, 10 
millió forintot meghaladó tétel(ek): pénzátadás a TESZ-nek két kukásautó, 
illetve villástargonca és bálázógép beszerzéséhez

14 885

A lejárt tartozások összege: 0
A fenti táblázat a 2013. február 27-ei állapotokat mutatja.

Dr. Pintér György
alpolgármester

zös feladatokat 2012-ben. A testület 2013-ra is Markó József polgármestert 
bízta meg a város képviseletével a kistérségi társulásban. 

Törvényességi észrevétel a HÉSZ-szel kapcsolatban
A Pest Megyei Kormányhivatal megerősítette korábbi véleményét, mely 
szerint Göd Város Önkormányzata jogszabálysértést követett el azzal, 
hogy a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a Településszerkezeti Terv (TSZT) 
véleményezési eljárását hiányosan folytatta le, és a szabályzatot az állami 
főépítész szakmai véleményének hiányában fogadta el. Határozatában 
a testület a mellett foglalt állást, hogy befejezi a jogszabályoknak megfe-
lelő véleményeztetési eljárást, és a jelenlegi – kifogással illetett – HÉSZ-t 
az új szabályzat életbe lépésével egyidejűleg helyezi majd hatályon kívül, 
mert ellenkező esetben az egész városra kiterjedő jogbizonytalanság ke-
letkezhetne. 

A Gödi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Az alapító okirat mellett a szervezeti és működési szabályzat módosítását is 
megszavazta a testület. A változtatásokra azért van szükség, hogy a két alap-
dokumentum megfeleljen az új önkormányzati törvényben előírtaknak. 

Megbízás igazgatói feladatok ellátására
A József Attila Művelődési Ház igazgatói állására kötelezően kiírt pályá-
zat eredményének megszületéséig a testület a jelenlegi igazgatót, Szabó 
Zsuzsannát bízta meg az intézmény vezetésével.

Hamarosan nyit a zöldhulladék-lerakó
Március 16-ától ismét átveszik a zöldhulladékot a bócsai temetővel szem-
közti földúton keresztül megközelíthető lerakóban. (A részleteket a 14. ol-
dalon közöljük.) 

Kötélpálya épül a Szakáts-kertben
A Funnycar Tréning Kft. 6-12 éves korú gyermekek számára építene tele-
pített kötél-kalandpályát a  különleges természeti adottságú területen. 
A  látogatottságot várhatóan növelő vállalkozást kedvező éves bérleti díj 
megállapításával támogatja az Önkormányzat.

Változik néhány közterület elnevezése
Az új utcaneveket Kovacsik Tamás, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke ismertette. A témával áprilisi számunkban foglalkozunk 
bővebben.

Tulajdonosi hozzájárulás a GSE-nek
Az Önkormányzat hozzájárulással biztosította a  lehetőséget arra, hogy 
a Gödi Sportegyesület pályázatot nyújthasson be az alsógödi futballpálya 
fejlesztésére a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. Maximum 10 millió fo-
rintra lehet pályázni, 30 százalékos önrésszel.

Göd Város Önkormányzata tisztelettel 
meghívja önt az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc tiszteletére rendezett 

ünnepi megemlékezéseire. 

9.00 óra: Ünnepi műsor 
a Huzella Tivadar Általános Iskola 

Tornacsarnokában (2131 Göd, Petőfi  u. 43.) 
Köszöntőt mond: Markó József polgármester 

Közreműködnek a Németh László Általános 
Iskola és Művészetoktatási Intézmény tanulói.

9.30 óra: Lovas felvonulás – Kossuth tér
Térzene az Ifjúsági Fúvószenekar 

közreműködésével
Koszorúzás Kossuth Lajos szobránál

10.00 óra: Koszorúzás Pető�i Sándor 
szobránál a Pető�i téren

10.30 óra: Ünnepi megemlékezés 
a Nemeskéri-Kiss-kúriában (2131 Göd, 

Nemeskéri-Kiss Miklós u. 33.)

Közreműködik a Gaude kórus 

Ünnepi beszédet mond: Csender Levente 
 székelyudvarhelyi születésű író, 

a Magyar Írószövetség tagja

11.00 óra: Koszorúzás Nemeskéri-Kiss 
Miklós emléktáblájánál 
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A Dunakeszi Okmányiroda 
elérhetőségei
Cím: Dunakeszi, Szent István u. 19.
Előjegyzés, információ: (06 27) 542-809
E-mail: okmanyiroda@dunakeszi.hu
Fax: (06 27) 341-684
Nyitva tartás: H – P: 8-tól 20 óráig

Ügyfélbarát nyitva 
tartás a dunakeszi 
okmányirodában
Bíró Attilának, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetőjé-
nek írásbeli tájékoztatása szerint 2013. február 1-jé-
től új, 12 órás nyitva tartással várják az ügyfeleket 
a Dunakeszi Okmányirodában. Az ügyfelek minden 
hétköznap reggel 8 órától 20 óráig vehetik igénybe 
a szolgáltatásokat. 
Sajtóközleményében Tarnai Richárd Pest megyei 
kormánymegbízott a kezdeményezéssel kapcsolat-
ban kiemelte: a megye területén valamennyi járási 
székhelyen megvalósult az ügyfélbarát nyitva tartás, 
amellyel azt szeretnék elérni, hogy az állampolgá-
roknak ne kelljen szabadságot kivenniük hivatalos 
ügyeik intézéséhez. „A polgárbarát ügyintézés meg-
valósítása az év végéig felálló kormányablakokkal éri 
el végső célját” – fogalmazott Tarnai Richárd. 
Bíró Attila, a járási hivatal vezetője személyesen is 
ellátogatott a gödi önkormányzat februári testületi 
ülésére, hogy tájékoztatást adjon a járási közigazga-
tás legfontosabb változásairól.  Megerősítette, hogy 
októberre, de legkésőbb novemberre a gödi Okmány-
iroda helyén is megnyílik a Kormányablak, ahol na-
ponta 8 és 20 óra között 2000, az állam hatáskörébe 
tartozó ügytípust intézhetnek majd az ügyfelek.  
Képviselői kérdésekre válaszolva elmondta: gondos-
kodni fognak arról, hogy a járási hivatal gödi kiren-
deltségén a szabadságolások és a betegszabadságok 
idején is folyamatosan biztosítsák négy ügyintéző és 
egy ügyfélszolgálatos munkatárs jelenlétét. 
A hivatali időpontfoglalást pedig – amely jelenleg 
e-mailben és az Ügyfélkapun keresztül lehetséges – 
hamarosan elérhetővé teszik a gödi honlapról is.

Aláírtuk az adósságátvállalási 
megállapodást

A kormány törvényben vállal-
ta, hogy átveszi az  önkor-
mányzatok felhalmozódott 

adósságainak egy részét, enyhít-
ve ezzel az  érintett települések 
terheit. Az  5000 fő alatti tele-
pülések esetében a  teljes adós-
ság, az  5000 felettieknél pedig 
minimálisan 40 százalék a  hite-
látvállalás mértéke. Göd váro-
sa és a  kormány között február 
28-án került sor a megállapodás 
megkötésére a  Belügyminisz-
tériumban. A  kormány részéről 
dr. Pintér Sándor belügyminiszter 
és dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter, míg Göd képvise-
letében Markó József polgármester írta alá az okiratot. Az előzetesen 
számított és a törvényből következő 1,8 milliárd forintnyi adósság-
átvállalás is nagyon komoly segítséget jelentett volna a  városnak, 
azonban a tárgyalások során ennél is kedvezőbb eredményt sikerült 
elérni. A  kialakuló végső mérték, a  2,147 milliárd forintnyi hitelát-
vállalás a kimagasló érdekképviselet hozadéka. Sokak munkájának 
eredménye ez, hiszen a  konszolidáció mértékének megállapítása-
kor a kormány figyelembe vette, hogy a város a 2007-es kényszerű 
kötvénykibocsátás óta nem vett fel hitelt. Az önkormányzat a köt-
vényből fedezte az  előző városvezetés által hátrahagyott magas 
kamatozású hitelek kiváltását és az időközben megnyert pályázatok 
önrészeit. Csak minimális mértékben vettünk igénybe folyószámla-
hiteleket, s a tavalyi évet is nulla egyenleggel zártuk. Fejlesztéseink, 
beruházásaink elsősorban az  intézményi ellátást szolgálták – isko-
lák, óvodák, bölcsőde, belvízelvezetők és utak építésének formájá-
ban. A település 1999-ben kapta meg a városi rangot. A városi léthez 
szükséges körülmények megteremtése sok pénzbe kerül, ráadásul 
a település lakossága az akkori 12 ezerhez képest mára meghaladja 
a 18 ezer főt. A sajnálatosan romló gazdasági környezet a bevételek 
csökkenését hozta magával, a gödi vállalkozásoknak kisebb gazda-
sági tevékenységükből következően kevesebb adókötelezettségük 
keletkezik. Jövőbeni pénzügyi lehetőségeinket Nevelek-dűlő 2014-
ben várható csatlakozása is befolyásolja majd.
Természetesen hasonló vagy még nehezebb körülményekkel más 
városok is érveltek. A kistérség településeivel, elsősorban Dunake-
szivel rendszeresen egyeztetve, a  realitásokat mérlegelve tárgyal-
tunk a kormánnyal. Külön köszönetet kell mondanom Dióssi Csaba 
országgyűlési képviselőnek, Dunakeszi polgármesterének, aki most 
és más ügyekben is segítségünkre volt.
Az adósság állami átvállalása azt jelenti, hogy a következő eszten-
dőkben évi 150 millióval kevesebb lesz a  törlesztésünk. Az  eddigi 
megfontolt gazdálkodást folytatva fenn tudjuk tartani a  jelenlegi 
kötelezően és önként vállalt feladatok ellátását. Az eddigi ütemnek 
megfelelően lehetőség nyílik a pályázatok önrészének biztosításá-
ra és kisebb fejlesztések önerős megvalósítására. Mindezek mellett 
nem kell növelnünk a  lakosság terheit. Szükséges azonban, hogy 
a jelentős, mintegy 300 millió forintnyi lakossági és vállalkozói adó-
hátralék mértéke is csökkenjen. Ehhez az adóhatóság hatékonyabb 
fellépése is elengedhetetlen.

Markó József polgármester

Bejelentés 
A 2013. február 27-én megtartott képvise-
lő-testületi ülésen napirend előtti felszólalá-
sában Hlavács Judit bejelentette, hogy – több 
gödi társával együtt – kilépett a  Lehet Más 
a Politika (LMP) nevű pártból. 
A képviselő nem vett részt az LMP-ből távo-
zók által létrehozott Párbeszéd Magyarorszá-
gért párt szervezésében, munkáját a jövőben 
függetlenként, de továbbra is az  ökopoliti-
ka jegyében folytatja az önkormányzati testü-
letben. Döntését a mandátum megtartásáról 
a  gödi LMP-aktivistákkal és szimpatizánsok-
kal folytatott konzultáció alapján hozta meg.
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A kommunizmus 
áldozataira emlékeztünk
„Az igazság felemeli a nemzetet, a bűn pedig szegényekké teszi a népeket.”

(Péld. 14,34)

A megemlékezést az idén fennállásának 90. évfordulóját ünneplő Felsőgödi Munkásdalkör 
nyitotta meg. Az ünnepségen részt vettek a város vezetői is 

Gödön a  városi megemlékezés a  Jó-
zsef Attila Művelődési Ház nagyter-
mében kezdődött, alkalomhoz illő 

zenei és prózai műsorral, melynek végén 
a részvevők átvonultak a Marignane téri 
kopjafához s elhelyezték mécseseiket és 
koszorúikat.
A Felsőgödi Munkásdalkör műsora 
Benyus Sándor karvezetésével, illetve 
Pintér Gábor színművész prózai összeál-
lítása vezette fel Sipos-Vizaknai Gergely 
református lelkész megemlékező beszé-
dét. A programot Zollner Ágnes oboa- és 
Cs. Nagy Ildikó zongoraművész duettje 
zárta. Alsógöd, Felsőgöd és Sződliget lel-
kipásztora személyes élményekből, tör-
ténelmi tényekből és lelkészi, keresztényi 
tanításokból és tanúságokból állította 
össze emléknapi beszédét.
– Az  a baj, hogy ma itt kell lennünk – 
kezdte megemlékezését Sipos-Vizaknai 
Gergely –, hiszen ha a  kommunizmus 
totális, áldozatokat követelő diktatúrája 
nem történt volna meg, ma nem, vagy 
nem ilyen okból találkoznánk egymással.
– Isten ajándékának tekintem a  mai al-
kalmat, a lelkészi hivatásomat s azt, hogy 
tizenkét éves koromig megtapasztalhat-
tam a  kisebbségi létben, a  kommuniz-
mus éveiben való felnövekedést. Azt, 
hogy a szüleink, bár nagyon bölcsen, de 

éreztették velünk, hogy a kommunizmus 
a hazugságok rendszere.
– Kétfajta kommunizmus van, szokták 
mondani: a létező és a működő. A létező 
nem működik, a  működő nem létezik. 
Honnan ered ez a  rendszer? A  kísértő-
től, akiről írva van: „a hazugság atyja és 
embergyilkos kezdettől fogva”. A  kom-
munizmus rendszere megengedte és 
legalizálta a  gyilkosságot, az  árulást, 
tömegméretekben. Magyar emberek 
az  „ügy” érdekében idegen hatalmat 
hívtak magyarokat ölni. A  családokban, 
baráti körökben és a vallási, illetve mun-
kahelyi közösségekben állandó jelenléte 
volt a besúgóknak.
Azt írja A  kommunizmus fekete könyve, 
hogy százmillió – tíz magyarországnyi! 
– áldozata volt a kommunista diktatúrák-
nak. Mit tudunk kezdeni ezzel a hatalmas 
számmal? Gondoljunk bele: százmillió 
név, százmillió élet, százmillió ember szü-
lei, házastársa, gyermekei… A  nemzet 
tudatának használtak a mártírok, a meg-
alkuvók azonban nem. De a gyilkosokat 
ez nem menti fel. Bűnbocsánat várhat 
azokra, akik kérik és fogadják az isteni ke-
gyelmet, de a bűnt már itt a földön bűn-
nek kell nevezni, a  felelősséget vállalni 
kell, kiállva a nemzet, a világ színpadára. 
Magyarországon él egy hamis nosztal-

A kommunizmus áldozatainak 
emléknapja  megtartását a  Ma-
gyar Köztársaság  Országgyűlésé-
nek  2000.  június 13-án  elfogadott 
58/2000.  (VI.  16.) sz. határozata 
rendelte el. Ennek értelmében 
minden év február 25-én  tartják 
a  Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapját. A  dátum emlékeztet 
arra, hogy Kovács Bélát, a  Függet-
len Kisgazdapárt főtitkárát  1947-
ben ezen a  napon tartóztatták le 
jogellenesen, és hurcolták a  Szov-
jetunióba.
A kommunizmus áldozatairól elő-
ször 2001. február 25-én emlékez-
tek meg az  Országgyűlésben és 
az ország középiskoláiban. Azóta is 
minden évben sor kerül az emlék-
ünnepségekre, emlékeztetőként és 
figyelmeztetőként a korszak törté-
néseire és a tanulságok levonására. 
1997-ben A  kommunizmus fekete 
könyve címen jelent meg egy kötet 
Franciaországban. A hat szerző ál-
tal jegyzett mű levéltári kutatások 
és becslések alapján 80-100 millió-
ra teszi a kommunizmus áldozatai-
nak számát. 
A világ számos pontján állítottak 
emlékművet a  kommunizmus, il-
letve a  totalitárius rendszerek ál-
dozatainak Prágától Budapesten át 
Washingtonig. Kovács Béla szobra 
a budapesti Kossuth téren áll.

gia: „milyen jó volt akkor” – utalhatunk 
a  hallgatólagos társadalmi szerződé-
sekre, az  aktatáskákban szétlopott üze-
mekre, a rendszer általános szegénysége 
mellett az  egyén önző boldogulására, 
elhallgatásokban, hazugságokban, feke-
tén szerzett földi javakra.
Mi a feladatunk ma? Ragaszkodni az igaz-
sághoz. Kizárólag Istent imádni, rajta kí-
vül más rendszert nem. Természetesen 
a  keresztény ember betartja hazájának 
törvényeit, amíg azok az  isteni törvé-
nyekkel szembe nem mennek. Kivívni 
és megtartani a  szülők és a  feljebbva-
lók tiszteletét, az emberi élet tiszteletét, 
a  házasságnak, az  igazságnak és adott 
szónak becsületet szerezni, nemzeti 
imánkat tiszta óhajjal imádkozni: Isten, 
áldd meg a magyart! – fejezte be gondo-
latait  Sipos-Vizaknai Gergely.

V. Pálfai Kinga
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A Dunakeszi Tankerület elérhetőségei
Cím: 2120 Dunakeszi, Vasút u. 11. | Telefon: (06 27) 541-140

Hogyan jellemezhető a tankerület?
– A  Dunakeszi Tankerület a  maga közel 
800 pedagógusával és több mint 8000 
tanulójával, illetve ellátottjával a  köze-
pesen nagy tankerületek közé sorolható. 
Tizenöt – önálló szervezeti egységeit is 
tekintetbe véve pedig tizenhét – intéz-
ményt foglal magába, melyek között pe-
dagógiai szakszolgálat, gimnázium, szak-
középiskola, általános iskola és alapfokú 
művészetoktatási intézmény is található.
Nagyon szerencsés a  tankerület, hiszen 
valamennyi iskolájáról elmondható, hogy 
kimagasló szakmai színvonalon működik, 
ami jó alap a későbbi fejlesztésekhez.

Akadnak-e problémái a  négy település 
intézményeinek?
– Különleges helyzetben van a tankerület, 
mert a  járások többségénél megfigyel-
hető trendekkel szemben itt növekszik 
a  gyermeklétszám, amely a  települések 
elhelyezkedéséből, az agglomerációs lét-
ből fakad. Ez az  örvendetes tény, főként 
Dunakeszin és Gödön már egy-két éven 
belül is komoly férőhelybővítési feladato-
kat jelenthet a fenntartó számára, melyek-
re az önkormányzatokkal együttműködve 
európai uniós pályázatok segítségével 
igyekszik megoldást találni a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ.

Milyenek a tapasztalatai a gödi intézmé-
nyekkel kapcsolatban?
– Örömmel mondhatom, hogy az iskola-
igazgatókkal, a pedagógiai szakszolgálat 
vezetőjével és az önkormányzat illetéke-
seivel is olyan partneri kapcsolatot sike-
rült kialakítanom, amelyben a sok jogos 
kérés és kérdés mellett a  segítőkészség 
és a megoldások közös megtalálása do-
minál. Az  iskolák objektív mércéi (pél-
dául az  országos kompetenciamérés 
eredményei) is azt a  benyomást erősítik 
meg, hogy a helyi oktató-nevelő munka 
magas színvonalú. A  tankerületek kiala-
kításával a pedagógiai szakmai munkára 

való fókuszálás elősegítése az  elsődle-
ges cél, továbbá az oktatás színvonalbeli 
különbségeinek a  felszámolása, illetve 
az  oktatási színvonal emelése az  ország 
közoktatási intézményeiben.

Mely lépéseknél tartanak jelenleg a gödi 
intézmények átvételének folyamatá-
ban?
– Január közepén vagyonhasználati szer-
ződést írtunk alá az  önkormányzattal 
az  intézmények épületeinek és tárgyi 
eszközeinek használatba adásáról. Óriási 
munka volt a  tételes táblázatok elkészí-
tése, de szükség volt az alapos felmérés-
re, hiszen a Klebersberg Intézet minden 
átvett ingóságért felelősséget vállal, és 
azok megóvására törekszik. Rengeteg 
segítséget kaptunk, ami gördülékennyé 
tette a  munkát. Az  utolsó mellékletek 
a napokban készülnek el, melyekkel tel-
jes lesz a  megállapodás. A  használatba 
átvett ingóságokat április 30-ig kell téte-
lesen leellenőriznünk.

Hogyan tudja segíteni a  pedagógusok 
munkáját az állami átvétel?
– A közeljövőben igen sok területen vár-
ható változás ezen a téren. Véleményem 
szerint az egyik legfontosabb a pedagó-
gusképzés és a  pedagógus-továbbkép-
zés rendszerének megújítása. A gyakran 
igen drága és egyenetlen színvonalú 
képzések helyett az igényekhez igazodó, 
a tanítás napi gyakorlatában is hasznosít-
ható, ismereteket közvetítő képzésekre 
van szükség, melyekkel kapcsolatban 
az  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet-
ben már zajlanak a  munkálatok. Saját 
tapasztalatomból tudom, hogy a  pe-
dagógusok többsége is nyitott az  újra, 
az  egész életen át tartó tanulásra. Most 
különösen nagy a  felelősségük, hiszen 
új tanítási-tanulási környezetben kell vé-
gezniük a munkájukat. Éppen ezért az új 
pedagógus-továbbképzések alkalmával 
hangsúlyos szerepet fog játszani például 

az e-learning módszer, amely – azt gon-
dolom – már rövid távon is éreztetni fog-
ja a hatását.

 V. Pálfai Kinga

Változások a közoktatásban
Interjú eIch LászLó tankerüLetI IgazgatóvaL

Két hónap telt el a közoktatási intézmények állami fenntartásba adásának első jogi lépése, a 2012. december 15-én 
aláírt megállapodás megkötése óta. A Dunakeszi Tankerület Dunakeszi, Csomád, Göd és Fót közoktatási intézmé-
nyeit koordinálja. Vezetőjével, Eich Lászlóval az első hetek tapasztalatairól beszélgettünk.

NÉVJEGY

Eich László
-  1968-ban született, nős, két fiú 

édesapja, Dunakeszin él
-  az ELTE-n diplomázott, magyar-törté-

lem szakos középiskolai tanár 
-  a  Szegedi Tudományegyetemen vé-

gezte el a közoktatás-vezetői szakot
-  17 éven át az ELTE Radnóti Miklós Gya-

korló Gimnáziumában tanított, a jogi 
és állampolgári ismereteket tanuló 
egyetemi hallgatók szakvezetője volt

-  tíz éven keresztül igazgatóként dol-
gozott a  CIVITAS Egyesületben, ahol 
részt vett hazai és nemzetközi ta-
nártovábbképzési programok szer-
vezésében, országos tanulmányi 
versenyek irányításában és különféle 
szakmai anyagok elkészítésében

-  jelenlegi pozíciója előtt a  dunakeszi 
Szent István Általános Iskola, majd 
a Dunakeszi Oktatási Központ Általá-
nos Iskola és Pedagógiai Szakszolgá-
lat igazgatója volt

-  Balog Zoltán, az  emberi erőforrások 
minisztere 2012. november 15-én ne-
vezte ki tankerületi igazgatónak
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Bemutatkoznak az óvodák
Az óvodák nyílt napjainak időpontjáról a következő 
oldalon találnak tájékoztatást.

Közoktatási körzethatárok
A közoktatási felvételi körzethatárokat és az általá-
nos iskolák körzetéhez tartozó közterületek nevét  
a www.god.hu oldalon találják.

Óvodai felvételi hirdetmény
A gödi vagy Sződ nevelek-dűlői állandó lakóhellyel ren-
delkező gyermekek, a  városban dolgozó szülők gyer-
mekei és egyéb gyermekek számára az óvodai felvétel, 
átvétel a törvény előírása szerint folyamatos. A gödi ön-
kormányzati fenntartású óvodákban elsősorban az erre 
szervezett napokon, 2013. április 8-án, hétfőn és 9-én, 
kedden várják a jelentkezőket.

Jelentkezési helyek:
Kincsem Óvoda
(2132 Göd, Lenkey u. 13–17.)
2013. április 8-án 14-től 18 óráig és 9-én 8-tól 13 óráig

Kastély Központi Óvoda 
(mindhárom telephely vonatkozásában a Béke úti épü-
letben: 2131 Göd, Béke u. 3.)
2013. április 8-án 14-től 18 óráig és 9-én 8-tól 13 óráig

A gyermek – általános szabályként – abban az  évben, 
amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától napi négy órát köteles részt venni óvodai ne-
velésben. Az  óvodába a  gyermek harmadik életévének 
betöltése után* vehető fel. A még mindig kevés óvodai 
férőhely miatt az  ellátás tervezhetősége, a  csoportbe-
osztások és a  kiegészítő kapacitások megszervezése 
okán kérjük, hogy jelentkezésükkel ne késlekedjenek.
Tájékoztatjuk önöket, hogy az  óvodai férőhelyek vé-
ges száma miatt a  felvételről várhatóan bizottság dönt 
a meghirdetett** felvételi sorrend alkalmazásával.
Kötelező közoktatási feladataink biztonságos ellátásának 
érdekében a beiratkozók gödi illetőségének valódiságát 
ellenőrizni fogjuk.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

* Amennyiben minden más igény kielégítése után is maradna 
óvodai férőhely, akkor 2,5 éves gyermek is fölvehető.

** Az óvodák és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve 
a www.god.hu oktatás menü alatt elérhető.

Felhívás
a kLebeLsberg 
Intézményfenntartó központ 
DunakeszI tankerüLete 
fenntartásában műköDő 
áLtaLános IskoLákba történő 
beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre 
történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpon-
tokban kerül sor:

2013. április 8–9. (hétfő, kedd) 8 órától 18 óráig

Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyer-
mekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tar-
tózkodási helye szerinti illetékes iskola első évfolyamára 
beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor az alábbi doku-
mentumokat kell bemutatni:

1.  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
2.  a gyermek és a szülő lakcímét igazoló hatósági iga-

zolványt (lakcímkártyát)
3.  a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség 

elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvéleményt 
vagy a szakértői bizottság szakvéleményét)

A beiratkozás a körzetes iskolában, az iskola által kijelölt 
helyszínen történik.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, eluta-
sítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Dunakeszi Tankerületének igazgatója hivatott a felülbí-
rálati kérelmet elbírálni.

Eich László tankerületi igazgató

Gödön évről évre nő a közoktatásba bekerülő gyerekek száma 
(A kép a Kastély Óvoda udvarán készült)
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A Gödi Körkép februári számában a Kastély Óvoda nyílt napjának 
időpontja – a lap hibájából – tévesen jelent meg. A pontatlanságért 
ezúton is elnézés kérünk!

A szerkesztőség

H
IR

D
ET

ÉS

Egy kötetlen szombat délelőttön 
bemutatkozik a gödi Kastély Óvoda 
Hagyományunk idén is folytatódik. A hivatalos óvodai jelentkezés előtt 
bemutatkozó napunkra invitáljuk leendő óvodásainkat szüleikkel, illet-
ve mindazokat, akik óvodánk iránt érdeklődnek. 

Találkozunk 2013. március 23-án, szombaton délelőtt 
9 – 12 óráig a Béke úti épületben (Béke út 3.)
9 – 12 óráig a Jávorka utcai épületben (Jávorka Sándor u. 12.) 
 
Tekintettel arra, hogy a Rákóczi úti „Fácán” épületünkből – a jelen hely-
zet szerint – csak néhány gyerek megy iskolába, a 2013–2014-es tanévre 
oda nem hirdetünk új felvételt. 
Lehetőség nyílik megismerkedni óvodánk pedagógusaival, dajkáival, 
nevelési céljával, oktató-nevelő munkájával, épületével, udvarával, cso-
portjaink helyiségeivel, hagyományaival, újdonságaival.
Találkozásunk során már kérhetőek az  óvodai felvétel iránti kérelem 
nyomtatványai is.
A délelőtt folyamán a gyerekek játszhatnak az óvodán belül, és szüleik 
felügyeletével az udvarokon is.
Minden kedves érdeklődőt, felnőttet és gyereket nagy szeretettel vá-
runk!

Karaszek Ernőné óvodavezető

Bemutatkozik a Kincsem Óvoda
A Kincsem Óvoda 2013. április 6-án (szombaton) délelőtt 9 és 11 óra kö-
zött tartja hagyományos bemutatkozó nyílt napját, melynek keretében 
a  leendő óvodások és szüleik találkozhatnak és megismerkedhetnek 
az  ősztől kiscsoportban kezdő óvó nénikkel. Minden érdeklődőt sok 
szeretettel várnak!

Szabó Zsófia, óvodavezető

Húsvéti játszóház
2013. március 23-án (szombaton) 10-től 12 óráig a Kincsem 
Óvoda húsvéti játszóházba hívja a gyerekeket, szüleiket és 

nagyszüleiket. A kézműves nap keretében sok játékra és 
szép húsvéti ajándékok készítésére nyílik lehetőség. 
Sok szeretettel várják a jelenlegi és a leendő óvodá-

sokat, valamint minden érdeklődőt!
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Mérlegen a közbiztonság
Interjú tóth csaba DunakeszI renDőrkapItánnyaL 

Tavaly szeptemberben vezetőváltás történt a Dunakeszi Ren-
dőrkapitányság élén. Tóth Csaba rendőr alezredes, rendőrségi 
tanácsos vette át a Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetését, 
azt követően, hogy Pintér Sándor belügyminiszter országos 
felülvizsgálatot rendelt el a városi rendőrkapitányságok ered-
ményességének megállapítására. A  mutatók alapján Dr. Ha-
tala József országos rendőrfőkapitány – másik kilenc város 
rendőri vezetőjével együtt – felmentette hivatalából az akkori 
dunakeszi rendőrkapitányt. Tóth Csaba alezredes megbízott 
rendőrkapitányként került a szervezet élére. 

Az új rendőrkapitány azonnali változásokat vezetett be, 
és szakmai programjában úgy fogalmazott: polgárbarát, 
ugyanakkor katonás rend szerint dolgozó, gyors és haté-

kony rendőrséget akar felépíteni. A  lakosság biztonságérzetét 
erősítő intézkedésekre szükség is volt, mert a tavalyi év második 
felére a korábbiakhoz képest megemelkedett a városban a be-
törések, besurranások, gépjárműlopások és -feltörések száma, 
továbbá az  önkormányzathoz érkező lakossági bejelentések 
alapján is romlott a közbiztonság. Tóth Csaba alezredes a megyei 
rendőrfőkapitánytól február elsején vette át öt évre szóló kine-
vezését. Ebből az alkalomból kérdeztük a bevezetett változások 
eddigi eredményeiről.

A közbiztonság érezhető és számokban is kifejezhető javulásá-
hoz nyilvánvalóan nem elegendő néhány hónap. Ezzel együtt 
milyen eredményekről számolhat be a tavaly szeptembertől, hi-
vatalba lépésétől eltelt idő óta?
 – A bevezetett szervezeti és működési változások eredményei 
valóban hosszabb távon tudnak majd megmutatkozni, ehhez 
legalább egy évnek kell eltelnie. A szervezeti felépítés átalakítá-
sával, a  munkafolyamatok új rendjének kialakításával azonban 
leraktuk az  alapokat, amelyek nélkülözhetetlenek az  eredmé-
nyes munkához. Több olyan szolgálati formát indítottunk el, 
amelyek korábban nem voltak gyakorlatban a  Dunakeszi Ren-
dőrkapitányság területén, és amelyektől a hatékonyság növeke-
dését várhatjuk.

Melyek ezek közül a legfontosabbak?
– Megemeltük a  közterületi járőrök létszámát. A  gyalogos jár-
őrszolgálat rendszeresen megjelenik a  város frekventáltabb 
helyein, különösen az  intézmények, a vasútállomások és a szó-
rakozóhelyek környékén. Tavaly október elsejétől mobiltelefon-
nal láttuk el a  városi rendőr járőrautót, így a  szolgálatban lévő 
járőrök a  nap 24 órájában közvetlenül is elérhetők. Ez azért jó, 
mert adott esetben gyorsan kiérnek a  helyszínre, és azonnal 
tudnak intézkedni, nő a reagáló képesség. Az idő fontos ténye-
ző. Így nincs akkora időveszteség, mint ha a kapitányságot hív-
ja a bejelentő, és majd onnan értesítik a kint lévő járőröket. Egy 
tettenérés gyakran néhány percen is múlhat. Másfelől pedig 
ezzel lehetőség nyílt a lakosság és a járőrök közötti kapcsolatok 
erősítésére, a kölcsönös tájékoztatásra. Az emberek sok esetben 
nem konkrét bejelentés ügyében hívják fel a  járőröket, hanem 
információkat kérnek, vagy éppen osztanak meg velük a város 
közbiztonságával kapcsolatban. 

Említene néhány konkrét esetet, amikor a járőrtelefonra érkező 
hívás nyomán intézkedtek a rendőrök? 
– Előfordult például, hogy a gödi vasútállomás forgalmi szolgá-
lattevője kérte a járőrök segítségét, amikor egy ittas személy be-
zárta őt a forgalmi irodába, s aztán hangosan randalírozott a vá-
róteremben. De telefonos lakossági bejelentés alapján tudtak 
gyorsan kiérni a járőrök például garázdasághoz, utcai verekedés-
hez is. Nemrégen Gödön sikerült elfognunk egy betörőcsopor-
tot is, akik éppen egy kulcsmásoló üzletbe törtek be. Lakossági 
bejelentés érkezett a  folyamatban lévő betörésről, és a  járőrök 
a helyszíntől nem messze el is fogták a három fiatalembert, akik 
jelenleg előzetes letartóztatásban vannak. A dolog pikantériája, 
hogy a betörési kísérletet a három – nem gödi lakos – gyanúsí-
tott közül kettő lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt követte el, 
ami súlyosbítja a  bűncselekményt. Szintén járőrök igazoltatták 
azt a két váci illetékességű személyt is, akik Pestre indultak be-
törni, de amikor a kalauz Gödön leszállította őket a vonatról, úgy 
gondolták, Gödön is körülnéznek egy kicsit. A járőrök komplett 
csavarhúzókészleteket és betöréshez használatos eszközöket ta-
láltak náluk az igazoltatás során… Előfordult olyan eset is, ami-
kor egy fóti betörésről értesítette valaki a gödi járőröket, mert 
az  illetőnek éppen az  a telefonszám akadt a  keze ügyébe. Ter-
mészetesen a három városban (Dunakeszi, Göd, Fót) szolgálatot 
teljesítő kollégák között jól működik a kommunikáció, ilyen eset-
ben azonnal értesítik egymást.
A járőrtelefonok tehát jól vizsgáztak, már eddig is igen sok 
hasznos bejelentés érkezett telefonon keresztül, és arra számí-
tunk, hogy az idő múlásával, ahogy a lakosok megszokják a jár-
őrszolgálat jelenlétét a  városban, egyre természetesebbé válik 
számukra, hogy hívják a  járőr számát, ha rendkívüli vagy gya-
nús eseményre lesznek figyelmesek, esetleg bűncselekmény 
áldozatává válnak. Azt szeretnénk elérni, hogy minél szorosabb 
legyen a kapcsolat a  járőrszolgálat és a  lakosság között, szólja-
nak a járőrnek, ha betörés előkészületeire figyelnek fel, vagy ha 
gyanúsan viselkedő személyeket látnak a környezetükben. A cél, 

Az eredetileg testnevelőtanár végzettségű dunakeszi 
rendőrkapitány húsz évvel ezelőtt döntött a rendőrhivatás mellett
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hogy hatékony együttműködést alakítsunk ki a  lakossággal, 
amely rendkívül hasznos lehet nemcsak a  felderítés, de a bűn-
cselekmények megelőzése szempontjából is. 

Február elsejével megkezdte működését a  körzeti megbízotti 
rendszer is. Mi lesz a feladatuk a körzeti megbízottaknak, és hol 
tart jelenleg az új rendszer kialakítása? 
– Körzeti megbízotti rendszer a  Dunakeszi Rendőrkapitány-
sághoz tartozó területen – ellentétben a többi Pest megyei te-
lepüléssel – a  korábbiakban nem működött. Nem látták szük-
ségesnek a  bevezetését, mert a  rendőri jelenlétet Dunakeszin 
a  rendőrkapitányság, illetve Gödön és Fóton a  két rendőrőrs 
tulajdonképpen biztosítani tudta. Vannak ugyanakkor olyan 
speciális feladatok, amelyekhez véleményem szerint elengedhe-
tetlen a körzeti megbízottak jelenléte. Szerepük mindenekelőtt 
az, hogy jó kapcsolatokat építsenek ki és ápoljanak a város intéz-
ményeivel, vendéglátóhelyeivel, üzleteivel, hogy közelebb kerül-
jenek a  lakossághoz, és mindezeken a  forrásokon keresztül el-
juthassanak a rendőrséghez azok a fontos információk, amelyek 
a hatékony rendőri munkavégzés, a jó közbiztonság fenntartása 
és a bűncselekmények megelőzése szempontjából nélkülözhe-
tetlenek. Ha a körzeti megbízott jól végzi a dolgát, egy idő után 
tudni fogják az emberek, hogy bizalommal fordulhatnak hozzá 
akár szolgálati időben, akár azon kívül, és kérhetik a segítségét. 

Hol jelölték ki a gödi körzet határait, és hogyan érhető el a lakos-
ság számára a körzeti megbízott? 
– Gödön egy – kisebb városrészekből összeálló – körzetet alakí-
tottunk ki, ahol két fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot. Már-
cius elsejétől lesz fogadóórájuk is. Egyelőre a gödi rendőrőrsön 
tartják majd az  ügyfélfogadást, de a  későbbiekben szeretnénk 
a rendőrségtől független, semleges helyen találni egy alkalmas 
helyiséget a fogadóórák megtartására. A körzeti megbízottak is 
rendelkeznek majd saját mobilszámmal, amelyen bárki hívhatja 
őket a közbiztonsággal kapcsolatos kérdésekben.

Göd vonatkozásában melyek a leggyakrabban előforduló, illet-
ve a súlyosabb bűncselekménytípusok? Vannak-e a város adott-
ságaiból következően olyan helyi sajátosságok, amelyekkel 
a közbiztonság szempontjából számolni kell?
– Általánosságban elmondható, hogy a  bűncselekmények túl-
nyomó többségét átutazó bűnözők követik el. Tudomásunk van 
arról, hogy egyes esetekben helyi lakosok is benne vannak egy-
egy bűnözői csoportban, de ők legtöbbször inkább helyismere-
tükből adódó információkkal segítik a bűncselekmények elköve-
tésére máshonnan ide érkező elkövetőket. 
A budapesti agglomerációhoz tartozó más településekhez ha-
sonlóan Gödön is viszonylag magas a nagyobb értéket képviselő 
családi házak aránya, amelyek célpontjai a betöréses lopások el-
követőinek. Legutóbb decemberben volt egy nagy betörési hul-
lám, éppen az ünnepek tájékán, amikor egymás után több házba 
is betörtek egy adott környéken, és senki nem látott semmit, pe-
dig akkortájt sokan otthon voltak.
A lopások megakadályozásában nagy segítséget jelentene 
az  úgynevezett csendes riasztórendszer elterjesztése. Ez vo-
natkozik az  intézményekre, a  kereskedelemi egységekre is, de 
elsősorban a  magánházakra. Mindenkinek saját érdeke, hogy 
riasztóval védje a  tulajdonát. Több tízmillió forintot érő ingat-
lanok esetében mindenképpen indokolt szerződést kötni egy 
biztonségvédelmi céggel, amely garantálja, hogy a riasztást kö-

vetően 10-12 percen belül kiérnek a  helyszínre. A  riasztó alkal-
mazása a  közterületen parkoló nagy értékű személygépkocsik 
esetében is fontos lenne. A gépkocsilopások jelentős része ezzel 
a módszerrel biztosan megelőzhető. Az autófeltörések hátteré-
ben pedig sokszor az ülésen hagyott táskák vagy más személyes 
tárgyak állnak.
A polgárőrséggel szorosan együttműködve kampányra készü-
lünk a Szomszédok Egymásért (SZEM) mozgalom elterjesztésére 
is. Ennek lényege, hogy az egy utcában lakók odafigyelnek egy-
másra és közvetlen környezetükre, a  bűncselekmények meg-
előzése érdekében tájékoztatják a rendőrséget minden gyanús 
eseményről. Gondolok itt arra, amikor például egy kis utcában, 
ahol az  emberek ismerik egymást, egy korábban sosem látott, 
idegen rendszámú autóban hosszabb ideig ül és várakozik vala-
ki. Lehetséges, hogy az illető éppen megfigyelést végez, és egy 
későbbi bűncselekményhez gyűjt információkat. Nagy segítsé-
get jelent a  rendőrségnek, ha ilyenkor az utcából valaki beszól 
a  járőrnek telefonon, vagy feljegyzi az  autó rendszámát. A  tet-
tenérés lehetőségét teremti meg a rendőrség számára az a lakos 
is, aki gyorsan telefonál a járőröknek, amikor éppen beugrani lát 
valakit a kerítésen át a szomszéd kertjébe.
Országos viszonylatban is gyakori bűncselekménynek számít, és 
Gödön is a „listavezetők” közé tartozik a jóhiszemű, illetve az idős 
emberek megtévesztése. Az ilyen típusú bűncselekmények szá-
mának további csökkentése érdekében tájékoztató kampányt 
indítunk. Különösen az egyedül élőket és az időseket szeretnénk 
figyelmeztetni arra, hogy semmilyen indokkal ne engedjenek 
be otthonukba idegeneket. Az  elkövetők a  legváltozatosabb 
szerepekbe bújnak, közüzemi szolgáltatók munkatársának, ön-
kormányzati dolgozónak adják ki magukat, és arra hivatkoznak, 
hogy nyugdíjat, támogatást, segélyt hoznak. Sokszor – a  hite-
lesség látszatának kedvéért – valóban át is adnak tíz-húszezer 
forintot áldozatuknak, s aztán a lakásba bejutva minden megta-
karított pénzét elviszik. Ha ilyen, kilétét hitelesen igazolni nem 
tudó személy csönget be valahová vagy jár a  környéken, min-
denképpen érdemes azonnal értesíteni a  telefonos járőröket, 
hogy igazoltathassák. Ilyen telefonos megkeresések is érkeztek 
már a járőrszolgálathoz, de sajnos csak utólag… 
Azt kell megérteni, hogy a közbiztonság nem csupán rendőrségi 
feladat, hanem közös ügy. Szervezeti szinten kialakíthatunk haté-
konyan működő rendszert, de egy húszezres városban nem állít-
hatunk minden utcasarokra rendőrt. A mi feladatunk elsősorban 
a bűncselekmények felderítése, azok megelőzése, s ennek érde-
kében igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni. De ezen 
a  téren az  intézmények, a polgárőrszervezetek, az önkormány-
zatok és nem utolsósorban az egyes állampolgárok együttműkö-
désére is szükség van. A cél az lenne, hogy a bűncselekmények 
egy jelentős részét már a megelőzéssel megakadályozzuk.
Göd vonatkozásában szerencsés helyzetben vagyunk, mert a vá-
ros sokat áldoz a közbiztonságra. Tavaly egy új gépkocsit vásárolt 
az önkormányzat, amelyet öt évre szóló haszonkölcsön-szerző-
dés keretében biztosít a  rendőrség számára bűnmegelőzési, 
illetve bűnügyi feladatok ellátására. Az  egész megyében nem 
sok településen fordul elő, hogy a város gépjármű vásárlásával is 
igyekszik hozzájárulni a közbiztonság megfelelő szinten tartásá-
hoz. A járőrszolgálat telefonjait, a körzeti megbízottak telefonjait 
és számítógépét is az önkormányzat biztosítja, és minden támo-
gatást igyekszik megadni, ami a  rendőri munka hatékonyságát 
segítheti. A város területén működő két polgárőrszervezettel is 
jó a kapcsolatunk, számíthatunk rájuk a munkánk során.
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A járőrszolgálat telefonos elérhetősége
Dunakeszi: (06 70) 291-3170
Fót: (06 70) 321-3107
Göd:  (06 20) 943-7676
A körzeti megbízottak fogadóórájának ideje
Áll Rita Diána r. főtörzsőrmester: minden páros hét keddjén 16–18 óráig
Tóth Richárd r. törzsőrmester: minden páratlan hét keddjén 16–18 óráig
A fogadóórák helyszíne a gödi rendőrőrs épülete. 
Egyéb közérdekű telefonszámok 
Göd Rendőrőrs: (06 27) 345-115
Dunakeszi Rendőrkapitányság ügyelet: (06 27) 341-402, (06 27) 341-055
A Dunakeszi Rendőrkapitányság e-mail címe
ugyelet.dunakeszirk@pest.police.hu

Januárban és februárban Gödön 
elhunytak
Gazdag József 75 éves
Csillag Mihály József 75 éves
Danis Gábor Pál 66 éves
Vannai József 18 éves

Februárban Gödön házasságot kötöttek

Molnár Gábor és Zelei Andrea

„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.

Összefoglalva mit mondana, hogyan változott a hivatalba lépése óta eltelt 
öt hónap alatt Göd közbiztonsága?
– A tavalyi év második felében a korábbiakhoz képest magasabb bűncselek-
ményszám mára érzékelhetően visszaesett. Ez mindenekelőtt annak köszön-
hető, hogy a rendőrök a nap 24 órájában ott vannak a város utcáin, gyalogos 
és autós járőrszolgálatot látnak el, hozzájutnak a  munkájuk hatékonyságá-
hoz szükséges információkhoz. Nem ragaszkodnak ahhoz, hogy a telefonon 
bejelentést tevő állampolgár vállalja a  személyazonosságát. Az  információ, 
amelyet akár név nélkül is a rendőrség tudomására hoz, fontosabb, mint az, 
hogy az eljárásba később például tanúként bevonható legyen. Nőtt a Gödön 
szolgálatot teljesítő rendőrök száma: a  két körzeti megbízotton kívül négy 
fővel gyarapodott a rendőrség állománya. A közúti ellenőrzéseknél besegíte-
nek a Dunakeszi Rendőrkapitányság más szakterületein dolgozói kollégák is 
(közlekedés, bűnügy). Mindennek eredményeképpen a korábbiakhoz képest 
érezhetően és láthatóan nőtt a rendőri jelenlét a városban. 
Valamennyi bűncselekménytípus átlagát nézve azt mondhatjuk, hogy 
egyre több olyan nap telik el, amikor a városban egyáltalán nem történik 
bűncselekmény. Egy húszezres város esetében ez országosan jó átlagnak 
mondható. Az eredmények további javulása a lakosság és a rendőrség kö-
zötti kapcsolatok jövőbeni erősödésével érik majd be, ám ehhez, mint em-
lítettem, hosszabb időre van szükség, de a folyamat már elindult és egyér-
telműen jó irányba tart. 

Koditek Bernadett

Ruhaadományok a TOPhÁZ-nak
Február elején negyven kartondoboz-
nyi ruhaneműt adományozott a  Magyar 
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 
a  TOPhÁZ Speciális Otthon lakóinak. 
Az állami fenntartású intézményben csak 
kevés pénz jut ruhavásárlásra, ezért nagy 
örömmel fogadták a  Vöröskereszt segít-
ségét. 

Véradás Felsőgödön
2013. március 19-én (kedden) 13-tól 
17 óráig véradás lesz a  felsőgödi Ady 
Klubban.
Minden véradóra nagy szükség van, hogy 
vérhiány miatt ne kelljen elhalasztani 
műtéteket. A véradásra a személyi igazol-

ványt és a tajkártyát vinni kell! A Magyar 
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete vár-
ja az önkéntes véradók segítségét.

Háziorvos telefonszámának 
megváltozása
Dr. Lepp-Gazdag Anikó háziorvos tele-
fonszáma megváltozott.
Az új szám: (06 27) 534-443.

Közreműködőket keresnek 
a bócsai gyereknap szervezői
A június elsején tartandó hagyományos 
bócsai gyermeknapon kirakodóvásárt 
rendeznek, amelyhez lufi-, vattacukor- és 
édességárust keresnek. Várják a  kézmű-
ves termékeket készítők, illetve a  vásári 

produkciókkal fellépők jelentkezését is. 
A  vásározóktól helypénzt nem szednek. 
Jelentkezni lehet a  (06 20) 622-4138-as 
telefonszámon vagy az ahsd@citromail.hu 
e-mail címen.

Nyílt nap és beiratkozás  
az Ugri-Bugri Óvodában
Az Ugri-Bugri Óvoda 2013. április 4-én, 
csütörtökön 8 és 12 óra között tartja nyílt 
napját, ahol a gyerekek és a szülők bepil-
lanthatnak az óvoda mindennapi életébe, 
találkozhatnak az óvónőkkel, és tájéko-
zódhatnak az intézmény által nyújtott 
szolgáltatásokról.
Cím: Felsőgöd, Rákóczi Ferenc u. 130.
Telefon: (06 27) 638-088

Hírek röviden
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A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § kiegészítése (10) - (12) pontokkal 

(10) Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.
(11) A  (10) bekezdésben foglaltak betartását a  jegyző és a  kerületi hivatal 
ellenőrzi.
(12) A négy hónaposnál idősebb, transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és 
a magánállatorvos köteles jelentést tenni a kerületi hivatal felé.

Kötelező chipezni a kutyákat
2013. január elsejétől valamennyi kutyatulajdonos 
köteles chippel ellátni kedvencét. A témával kapcso-
latban következő lapszámunkban közöljük az Élelmi-
szerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 
közleményét és a dr. Muka Péter Pál gödi állatorvossal 
készült interjúnkat.

A földhasználati regisztrációról 
Az utóbbi időben számos híradás jelent meg a sajtóban a föld-
használati regisztrációs kötelezettséggel kapcsolatban.
A Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodájának közleménye 
szerint a tulajdonos csak abban az esetben köteles bejelenteni 
földterületét, ha az a földhivatalnál szántó, szőlő, gyümölcsös, 
kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület művelési ágban 
vagy halastóként van nyilvántartva. (A földterület besorolása 
a tulajdoni lapon ellenőrizhető.) 
A fenti besorolású területeket 2013. március 30-áig kell beje-
lenteni a földhivatal honlapjáról letölthető adatlapon (www.
foldhivatal.hu).
A családi házak többségéhez tartozó konyhakertek, virágos- és 
pihenőkertek, veteményesek azonban nem tartoznak a fenti  
kategóriákba, ezért ezekre a regisztrációs kötelezettség nem 
vonatkozik.
A minisztériumi tájékoztatás szövege elérhető itt: http://www.
kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/kozigazgatasi-
allamtitkarsag/hirek/a-foldhasznalati-regisztraciorol

Madarak és fák napja – 
rajzpályázat
A városi könyvtár idén is meghirdeti tavaszi gyermekrajzpá-
lyázatát a madarak és fák napja alkalmából.
Témák:
• Ha én madár lennék…
• Illusztráció Áprily Lajos Madarak zenéje című verséhez
• Az év fája a házi berkenye
A műveket, amelyek bármilyen méretben és technikával ké-
szülhetnek, április 20-ig várják a könyvtárakban.

Jön a tavasz, mi legyen a kerti 
zöldhulladékkal?
Lerakási lehetőség
2013-ban március 16. és november 30. között tart nyit-
va a bócsai zöldhulladék-lerakó, amelyet a gödi lako-
sok szerdai és szombati napokon vehetnek igénybe, 
8-18 óra között.

A lerakási díj nem változott, egy 110 literes zsáknyi ker-
ti zöldhulladékot 200 forintos áron lehet elhelyezni.

A Képviselő-testület Kovacsik Tamás VKB elnök javaslatá-
ra a fenti időszakra 400 ezer Ft/hó átalánydíj megfizeté-
sét hagyta jóvá a lerakót üzemeltető vállalkozó részére, 
tételes elszámolás fejében. Az önkormányzatnak azért 
kell kiegészítést fizetnie, mert a lakossági díjakból befo-
lyó összeg nem fedezi  a telep fenntartásának és a zöld-
hulladék ártalmatlanításának teljes költségét.

Tűzgyújtás
Kerti gallyak, ágnyesedék égetésére pénteki napokon 
8 és 18 óra között van lehetőség, a tartós füstölés elke-
rülésével, április 30-áig.
Utána a tűzgyújtás csak tábortűz, szalonnasütés, bog-
rácsozás esetén engedélyezett, figyelembe véve az or-
szágos tűzgyújtási tilalmat, amelyet száraz időben, idő-
szakosan határoznak meg. Erről a napi sajtóban lehet 
tájékozódni, és a gödi honlapra (www.god.hu) is felkerül 
az aktuális hírek közé.

Komposztálás támogatása
2012-ben négyszázan éltek az önkormányzat támoga-
tásában kedvezményes árú komposztáló keretek meg-
vásárlásának lehetőségével. Terv szerint az akció idén is 
folytatódik, ha a lakosság ezt igényli.
A kisebb zöldfelületű kertek esetében egy-egy komposz-
táló felállítása nagymértékben hozzájárul a zöldhulladék 
háztartásonkénti és települési szintű ártalmatlanítási 
költségeinek csökkentéséhez. Ráadásul némi gyakorlat 
megszerzése után a komposztált kerti és háztartási zöld-
hulladék a kert javára fordítható.
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29. §  33/2004
Az utcanévtáblát megrongálni, beszennyezni, eltakarni, eltávolítani tilos!
(1)  A  tulajdonos az utcanévtáblát és az emléktáblát csak a  felújítási, kar-

bantartási, korszerűsítési munkálatok szükséges idejére, ideiglenesen 
távolíthatja el. Az  eltávolítás ideje alatt köteles az  utcanévtáblát és 
az emléktáblát megőrizni, és a munkák befejezése után azt az eredeti 
helyére felszerelni (felszereltetni). Az eltávolítással és a visszahelyezés-
sel kapcsolatos költségek ilyen esetben a tulajdonost terhelik.

(2)  A tulajdonos köteles a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 
bejelenteni, ha a  kihelyezett utcanévtábla vagy emléktábla eltűnik, 
megsemmisül vagy súlyosan megrongálódik.

(3)  Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója az utcanévtábla el-
helyezésében és karbantartásában együttműködni köteles.

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

Legyenek jól láthatóak 
az utcanevek!

Mint azt a  februári számunkban már megírtuk, vá-
rosszerte megkezdődött az  új utcanévtáblák ki-
helyezése. Azok az ingatlantulajdonosok, akiknek 

a kerítésére vagy házfalára utcanévtábla kerül, nagyban 
segíthetik a gördülékeny munkát, ha a  táblák helyét és 
környezetét megtisztítják a növényzettől, előre is bizto-
sítva az utca nevének jó láthatóságát. Szintén segítséget 
jelent, ha az utcanévtáblák leendő helyét esetleg elfog-
laló reklámtáblákat eltávolítják vagy áthelyezik.
Az utcanévtáblákat minden utcasarokra felszerelik, tehát 
oda is, ahonnan eddig esetleg hiányoztak. Ezért azokat 
a helyeket is célszerű előkészíteni, ahol eddig nem volt 
tábla.
Ahol a  növényzet továbbra is akadályozza az  utcanév-
tábla kihelyezését, ott a táblákat felszerelő munkatársak 
végzik majd el a  szükséges előkészítő munkálatokat is. 
A részletekről a februári Gödi Körképben vagy Göd város 
honlapján (www.god.hu) olvashatnak.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Négy éve Gödön a K&H csapata 
Az elmúlt bő két évtizedben a  hazai gazdaság talán legdina-
mikusabban növekvő – és nemzetközi összehasonlításban is 
legfejlettebb – ágazatává a  pénzintézetek váltak. Kérdése-
inkre a  K&H Bank gödi kirendeltségének fiókigazgatója, Tóth 
Erzsébet válaszol.

Városunk lakosai közül kik tudnak önöknél bankszámlát nyitni?
– Felnőtteknek, fiataloknak és vállalkozóknak is kínálunk pénz-
ügyi szolgáltatásokat. A  négy új, 18 éves kor felettiek számá-
ra elérhető K&H okos számlacsomag nem csupán a  lakossági 
bankszámlát és az  ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat tartal-
mazza, hanem a  legtöbb olyan, számlavezetéssel összefüggő 
banki szolgáltatást is, amelyre a pénzügyek intézése során ügy-
feleinknek szüksége lehet. 

A K&H trambulin ifjúsági programmal pedig a  18 év alattiak 
az  életkoruknak megfelelő szolgáltatásokon keresztül ismer-
kedhetnek meg a  pénz világával: megtanulják a  pénzügyi 
műveleteket, felismerik a  megtakarítás fontosságát. A  K&H 
trambulin ifjúsági program szolgáltatásai segítik az iskolai osz-
tályokat, sportegyesületeket céljaik elérésében, s anyagi alapot 
teremthetnek a gyermekek számára a pályakezdéshez.

A K&H a vállalkozások megbízható partnereként folyamatosan 
fejleszti szolgáltatásait és termékeit. A banki szolgáltatások ma-
gas minősége mellett igyekszünk megfelelni a mai igényeknek 
is, mely a  jelen gazdasági helyzetben elsősorban a  költségek 
optimalizálására irányul. 

Mitől vált „gödivé” a K&H bank helyi fiókja?
– 2009. februári fióknyitásunk óta az üzleti tevékenység mellett 
igyekszünk a közéletben is minél inkább jelen lenni. Az elmúlt 
években több esetben is támogattuk és személyesen is részt 
vettünk a  „Belépés családostul” programsorozat eseményein, 
hozzájárultunk a  madarak és fák napja rajzverseny díjazottjai-
nak megajándékozásához, valamint számos helyi rendezvény 
tombolanyeremény-csomagjait is a K&H támogatásával vihették 
haza a  résztvevők. Idei tervünk a  Göd kártyához kapcsolódik, 
mely szerint bankfiókunk számlavezetési kedvezményeket biz-
tosít majd a Göd kártya tulajdonosainak részére. A részletekről 
fiókunk tájékoztatja az érdeklődőket. Munkatársaimmal együtt 
gyors és udvarias kiszolgálással, minőségi tanácsadással és vál-
tozatlanul széles körű pénzügyi szolgáltatásokkal várjuk régi és 
új ügyfeleinket a hét minden munkanapján. H
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Védett értékeink
Aki ismeri Gödöt, tisztában lehet azzal, hogy a  városnak és 
környékének kiemelkedő természeti értékei vannak. Azt azon-
ban már kevesebben tudják, hogy ezek közül igen sok véde-
lem alatt áll. A szigetről és a Duna-partról talán köztudott, ám 
az már kevésbé, hogy Göd és Sződliget között is nemzeti parki 
terület húzódik, s Csomád felé, a Juhászhalom (vagyis a Jan-
csi-hegy környéke) Natura 2000-es védelem alatt áll. 

És ezek csupán az  országos jelentőségű védett területek! 
Rajtuk kívül közel tucatnyi helyi védett természeti értékünk 
létezik... De mit is jelentenek ezek a  különböző védettségi 

kategóriák, és mit kell tennünk e fantasztikusan sokszínű termé-
szeti értékekkel, hogy megőrizzük őket? Erről kérdeztük Selmeczi 
Kovács Ádámot, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tájegy-
ségvezetőjét, akihez ezek a gödi területek is tartoznak.
 – A  védett természeti területek közül a  legmagasabb kategória 
a nemzeti park, – közéjük tartozik a gödi sziget is. Ez persze nem 
túl nagy, csupán pár hektáros terület. A Natura 2000 az Európai 
Unió területi hálózata, amely szintén országos jelentőségű védett 
területeket lajstromoz: ebbe két nagy egység tartozik Gödön. 
Az  egyik a  Duna, maga a  víztest, illetve a  meder és a  parti sáv, 
valamint a  hullámtér. A  másik Natura 2000-es terület nem any-
nyira közismert: nagyobb része Csomád, kisebb része pedig Göd 
külterületén van. A  „hivatalos” fantázianeve az, hogy „a Gödöl-
lői-dombság peremhegyei”. A  Natura 2000-es területekkel kap-
csolatban az unió nak az az elvárása, hogy a rögzített alapállapot 
– amely alapot szolgáltatott az uniós védettségre – nem sérülhet, 
nem csökkenhet az ottani, értéket jelentő, „jelölőfajoknak” neve-
zett állat- és növényfajok állománya. Az ott végzett tevékenysé-
gek csak azt a célt szolgálhatják, hogy e fajoknak és élőhelyeiknek 
az állapota javuljon. Ha nem ez történik, akkor szankciók várhatók. 
A harmadik védettségi kategória pedig a helyi védettség. Ezeket 
az önkormányzat jelöli ki, és az készít rá kezelési tervet, és on-

nantól azt kell követnie mindenkinek, meg kell óvni a romlástól 
a természeti értékeit.
Ám akad még csavar a dologban! A természet védelméről szóló 
1996-os törvény egy „ex lege” kategóriát is létrehozott. Ez azt 
jelenti, hogy megtalálásától vagy felfedezésétől fogva országos 
védettséget élvez az  összes barlang, földvár, kunhalom, forrás, 
víznyelő és láp. Láp pedig itt is van Gödön: a  kékperjés láprét 
Sződliget felé, és a gödi láprét, ami most körbe van kerítve a golf-
pálya miatt. Ezek a helyi védettség mellett tehát országosan is 
védettek.
A természetvédelmi területeket egyébként a  vonatkozó honla-
pon (www.termeszetvedelem.hu) egy interaktív térkép segítségé-
vel meg lehet nézni – ott mindenki kikeresheti, hogy milyen ter-
mészetvédelmi értékek vannak a környékén, vagy a saját földje 
védett területre esik-e vagy sem. Az utóbbi azért érdekes, mert 
ha igen, akkor korlátok vonatkoznak rá – vagy esetleg támoga-
tás is járhat mellé. Ilyenkor válik igazzá a régi mondás: ha valaki 
rigófüttyöt termel, jobban jár, mintha szántóföldi növényter-
mesztésbe kezd.

– Miért van ennyi és ilyen sokféle típusú védett terület mifelénk?
 – Ami Gödöt különlegessé teszi, az egyrészt az, hogy Duna-men-
ti város, másrészt Budapest és környéke természeti értékekben 
különösen érdekes, gazdag hely volt – sőt, még ma is az. Olyan 
homokterületek vannak a  környéken, ahol ősi állapotú, árva-
lányhajas gyepeket találunk, a  homokdombok közötti mélye-
désekben pedig lápszemek alakultak ki. Ez Budapest környékén 
jellemző volt régen, de ezek az intenzív betelepülés és művelés 
következtében ripsz-ropsz eltűntek. Ennek a  kettős arculatú 
lápréti vonulatnak a vége valahol itt Gödnél volt – és itt ez még 
megvan, míg szinte mindenhonnan már eltűnt. Húsz évvel ez-
előtt hívta fel erre a figyelmet a nagynevű botanikus és termé-
szetvédelmi szakember, dr. Seregélyes Tibor egy tanulmányban, 

A Gödi sziget területe a Duna–Ipoly Nemzeti Park része – a Duna medre és partja pedig a Natura 2000 hálózaté
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amelynek a  címe „A Göd környéki természetvédelmi területek 
fenntartási és fejlesztési terve”.

– Mit sikerült elérni az azóta eltelt két évtized során?
– A 90-es évek végén az önkormányzat gondoskodott az érté-
kek védelméről, a helyi jelentőségű védett természeti területek 
kategóriájába 11 területet és értéket vontak be, melyek között 
akad kicsi meg nagy kiterjedésű is. De a  védetté nyilvánítás 
csak az első lépés. Ezzel kimondjuk, hogy a közösség javát úgy 
szolgálja az  adott hely, ha megóvjuk az  utókornak. De attól, 
hogy ez le van írva egy papírra, az  még nem elég. Mondhat-
juk azt, hogy valami örökkön örökké maradjon védett, ám azt 
egy magánember vagy magántársaság nem tudja szavatolni. 
Megváltozik a  tulajdonos, elköltözik, becsődöl stb. Hogyha 
ezt egy állami szervezet vagy egy köztestület nyilvánítja ki és 
kezeli, akkor elmondhatjuk azt, hogy ez nagyon hosszú ideig 
fennmarad. 
A gödi láppal végül is megtörtént, hogy hiába védett terület, 
mégis magántulajdonba került, és különféle beruházások tör-
téntek rajta. Termálhotel, golfpálya, a  terület átalakítása stb., 
azaz elég nagy veszteséget szenvedtek a  természeti értékek. 
Sok szakmai vita volt erről, és sok ága-boga van ennek az ügy-
nek, de abban lehet bízni, hogy a természet majd meggyógyítja 
önmagát.
Csakhogy a természetes változás során, a szukcessziósorban már 
nem fognak kialakulni ilyen lápok, egész Európában nincs már 
olyan hely, ahol kialakulnának. Olyan sűrűn lakott és művelt min-
den talpalatnyi föld, hogy újonnan már nem fognak keletkezni 
kaszálórétek, láprétek és a  szukcessziósorban alacsonyabban 
lévő társulások. Mindig azt mondom, hogy a  Dunakanyar egy 
nagy daráló: Budapestnek a  nyúlványai darálják be a  maradék 
élőhelyeket. Ezért kéne fokozottan odafigyelni a még meglévő, 
egyedülálló értékek védelmére.

– Hogyan lehet megőrizni e területeket?
– Gödnek komoly értékei léteznek még mind a mai napig. Csakhogy 
ezek fenntartásáért aktívan is tenni kellene valamit. A gödi szigeten 
a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága most természetvédelmi 
kezelői funkcióban van jelen. A  helyi, önkormányzati védettségű 
területeken pedig a jegyző az elsőfokú hatóság, tehát ha ott valaki 
„rosszalkodik”, akkor a jegyző fogja őt elmarasztalni, illetve az ön-
kormányzatnak a saját hatáskörében kell létrehoznia a kezelési ter-
vet, és gondoskodni arról, hogy annak megfelelően gördüljenek 
tovább a dolgok. Ki kell találni, mit lehet kezdeni ezekkel a védett ér-
tékekkel. Manapság nem kell nagy beruházás például egy virtuális 
tanösvény létrehozásához. Fontos, hogy a természet ügyét szívén 
viselő állampolgár is tegye meg, amit meg tud. Egyrészt természe-
tesen ő maga is vigyázzon, mit tesz vagy nem tesz a védettség alá 
eső értékekkel, másrészt ne hagyja, hogy mások károsítsák azokat. 
Az utóbbi esetben szóljon az illetékeseknek!

 Pásztor Balázs

A Gödhöz tartozó védett 
természeti területek
(Zárójelben az egyes területek helyrajzi számát közöljük)

Gödi homokpusztagyep (025/6), Gödi homokpusztagyep (025/7), 
Duna–Ipoly Nemzeti Park (03/3), Felsőgödi kékperjés-láprét (05/1), 
Felsőgödi kékperjés-láprét (05/10), Felsőgödi kékperjés-láprét 
(05/11), Felsőgödi kékperjés-láprét (05/12), Felsőgödi kékperjés-
láprét (05/13), Felsőgödi kékperjés-láprét (05/14), Felsőgödi 
kékperjés-láprét (05/15), Felsőgödi kékperjés-láprét (05/16), 
Felsőgödi kékperjés-láprét (05/17), Felsőgödi kékperjés-láprét 
(05/18), Felsőgödi kékperjés-láprét (05/19), Felsőgödi kékperjés-
láprét (05/2), Felsőgödi kékperjés-láprét (05/20), Felsőgödi 
kékperjés-láprét (05/21), Felsőgödi kékperjés-láprét (05/22), 
Felsőgödi kékperjés-láprét (05/23), Felsőgödi kékperjés-láprét 
(05/24), Felsőgödi kékperjés-láprét (05/3), Felsőgödi kékperjés-láprét 
(05/4), Felsőgödi kékperjés-láprét (05/5), Felsőgödi kékperjés-láprét 
(05/6), Felsőgödi kékperjés-láprét (05/7), Felsőgödi kékperjés-láprét 
(05/8), Felsőgödi kékperjés-láprét (05/9), Göd, Nemeskéri-parkerdő 
(1934), A  Csapatpihenő Duna-parti kerítése melletti platán fasor 
(352/3), A  Feneketlen-tavat körbeölelő szürkenyár fasor (353/), 
Felsőgödi Kék Duna Sporttelep (3658), Göd, ELTE Biológiai Állomás 
(367), Sárgafa (514/), Gödi-láprét (6324/2), Ezüst juhar az  öregek 
napközi otthona udvarán (652/), Gödi-láprét (6607/2)

Homoki árvalányhaj. Ezt a Natura 2000-es jelölőfajt jól ismerik 
a gödiek – legalább látásból  (Wikipedia, Krzysztof Ziarnek felvétele)

A Jancsi-hegy környékének egyik Natura 2000-es jelölőfaja a törpe 
nőszirom  (Wikipedia, Honza Groh felvétele)
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Valamennyiünknek akad kedvenc története, legkedve-
sebb könyve, egy sztorija mindenekfelett. Egy könyv, 
amit magaddal vinnél egy lakatlan szigetre, egy 

könyv, ami mindig az éjjeliszekrényeden hever, legtöbb-
ször kinyitva. Egy olyan kötet, amit százszor is újraolvasol, 
mert a  szerzője neked írta, rólad írta. Néha egyszerűen 
csak felütöd – választ várva, választ keresve –, vagy ép-
penséggel mantraként idézgeted sorait. 
Néhány olvasói kedvenc, néhány futólag megidézett szer-
ző, ennyit ígér ez a cikk, amelynek ürügyén egy szakember 
véleményét is kikértük. Szabóné Hegyi Valéria, a Göd Váro-
si Könyvtár vezetője kalauzol bennünket a könyvespolcok 
között, hogy Panka, Andi vagy Péter kedvenc kötete hol-
naptól akár a miénk is lehessen. 

Az olvAsó: Gyuri | A könyv: Dino Buzzati: MedveviláG szicíliábAn

Rosszul bánt régen velünk az élet, és milyen jó dolgunk van 
ma már! 
Mégis kár, hogy múltunk semmivé lett, mert vacogva, ázva-
fázva bár
nélkülözött az ágrólszakadt – könnyű volt a szíve és 
szabad!”

– Hogy miért a kedvencem? Csodálatos mesevilág jelenik 
meg a műben, fantasztikus Buzzati-illusztrációkkal, ame-
lyek önmagukban is megérnek egy misét (vagy mesét). 
Klasszikus fabula, szatirikus éllel, ami 1945 sötét kulisszái 
között még karcosabb lehetett. Miként hat a  mackókra 
az  emberi társadalom, le lehet-e győzni a  tengeri ször-

nyet, és hogyan szállnak el lufiként a harci vaddisznók? 
Hol méz édes, hol kesernyés mese, nem csupán gyere-
keknek...

A könyvtárvezető hozzáfűznivalója: 
Buzzati meséje, amely Leanderről, az emberek ellen had-
járatot indító medvekirályról szól, valóban érdemes az ol-
vasók figyelmére. A műben eposzi kellékek és verses be-
tétek váltogatják egymást csodálatos rajzokkal és hosszú 
képaláírásokkal. A történet a mese eszközeivel állít képet 
a  diktatúrák keletkezéséről, működéséről. Az  emberlak-
ta völgybe vonuló medvéknek túl jól sikerül idomulniuk 
az emberek világához: egyre irigyebbé, hiúbbá és hazudó-
sabbá válnak.

Az olvAsó: PAnkA | A könyv: SzaBó MagDa: Für elise

Nem tudom, meddig élek, de ameddig még élek, meg kell 
tanulnom, milyen az, amikor az ölel magához, akinél 
ottfelejtettem a lelkemet.” 

– Ez a kedvencem, mert egy igazi, „nagypöttyös” lányre-
gény. Újra diáklánynak érzem magam, amikor ezt olva-
som. A következő kérdésekre kapunk választ: Milyen volt 
Szabó Magda az iskolában? (Konok.) Kibe volt szerelmes? 
(A tanárába.) Utálta-e a matematikát? (Halálosan.) A nőtár-
saim mellett csak kifejezetten erős idegzetű férfiolvasók-
nak ajánlom.

A városi könyvtár ötvenezernél is több kötetet számláló gyűjteményének gyarapításánál messzemenően igyekeznek figyelembe venni 
az olvasói igényeket. (A képen Szabóné Hegyi Valéria könyvtárvezető)

Olvass rólam, olvass velem...
Lapozz beLe a keDvencembe!
A világ egyik legbénább ismerkedős, csajozós szövege a következő: „Szia, mi a kedvenc könyved?” Pedig elvben 
működhetne, mert laza, intellektuális, gondolat- és beszélgetésindító felütés. Előfordult persze, hogy bejött, „és 
aznap már nem olvastak többet...”
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Szakmai szemmel:
Szabó Magdát Tarján Tamás irodalomtörténész a nemzet 
kötelező olvasmányának nevezte, s valóban ő az  a szer-
ző, akinél a népszerűség és az irodalomkritikai megítélés 
azonos hőfokú. Szabó Magda titka az izgalmas meseszö-
vés, a  rendkívüli szerkesztő erő és a  konfliktusok meste-
ri kibontásának képessége – ahogyan erre annak idején 
Nemes Nagy Ágnes is rámutatott.
Nincs ez másképp ebben az  eredetileg kétkötetesre ter-
vezett regényében sem, amelyben a személyiségfejlődés 
izgalmas stációin túl tablóképet kapunk a  korról, Debre-
cen református értelmiségének a két világháború közötti 
életéről. Érdekes kérdés, hogy mennyiben fikció, s mennyi-
ben takar életrajzi igazságokat a mű, amely Szabó Magda 
életének első tizennyolc évében játszódik.

Az olvAsó: Andi | A Mű: Yann Martel: Pi élete

Kezdtem feladni. Fel is adtam volna – ha nem hallok meg 
egy hangot a szívemben. A hang azt mondta: Nem fogok 
meghalni. Visszautasítom. Túlélem ezt a lázálmot, 
bármennyire esélytelen vagyok is. Eddig, csodálatos 
módon, életben maradtam. Most a csodát mindennapossá 
formálom. A káprázat naponta felbukkan.”

– „Van egy történetem, amitől hinni fog Istenben” – ez a tör-
ténet lett az  én kedvencem... A  hitről szól a  könyv, arról 
az elhatározásról, meggyőződésről, akarásról, hogy végig-
megyek a  rám szabott úton akkor is, ha az  történetesen 
keresztülfut az óceánon, és akkor is, ha a  lélekvesztőben 
egy tigris az útitársam. Lebilincselő könyv, amelyet – szi-
gorúan az elolvasása után! – immár mozifilmen is megnéz-
hetünk. (Februárban a rendezői Oscar-díjat Ang Lee éppen 
a Pi élete című filmért kapta – a szerk.)

A könyvtáros véleménye:
A Pi élete érdekes, többféle értelmezést is felkínáló, újra-
olvasásra ösztönző regény, amely három részre tagolódik. 
Az elsőből megismerjük Pi családját s a  főhős állatokhoz 
fűződő viszonyát. Az első rész azzal ér véget, hogy Pi csa-
ládja felkerekedik, hogy kivándoroljon Kanadába. A  má-
sodik rész a  hajótörést meséli el: hogyan hánykolódik Pi 
egy mentőcsónakban 200 napon át, kettesben egy ben-
gáli tigrissel. A harmadik részben a viszontagságokról me-
sél a  hajótörés okait kutató hivatalnokoknak, akik tudni 
akarják az  „igazat”. Pi szavai új megvilágításba helyezik 
az egész történetet. A regény megmutatja a fikció, a mese 
életmentő, életet megváltoztató erejét. 

Az olvAsó: Péter | A kötet: Varró Dániel: böGre Azúr

...van úgy hogy sörre gondolsz és perecre
plasztik babácskák szőkesége húz
van úgy hogy több az este mint a lecke
bedobsz egy ötvenest you win you lose
van úgy hogy állsz a könny meg mint a
 charleston
pereg pereg akár ha film a vásznon”

– Karcos, kócos, kreatív, olykor kritikus, de sosem kom-
mersz. Korszakos, kortárs és nagyon költő. Az  idézetet 

a  legelső kötetéből vettem. Azért szeretem Varró Danit, 
mert mindenkihez szól a  lírája. Egy „sms” azoknak, akik-
nek a  lába hatos, és azoknak is, akik épp szerelmesek. 
Egy a gyerekeknek, és egy másik a gyereklelkű felnőttek-
nek. Na, erre varrjon gombot, aki varró!

A könyvtáros kiegészítése: 
Varró Dani költészete már első kötete megjelenésekor 
különleges figyelmet kapott. Ő az a költő, akinek a sorai 
azonnal megragadnak a  fejünkben, egyrészt a  hagyo-
mányhoz való viszonya miatt (sokszor utal a nagy elődök 
ismert verseire); másrészt, mert ügyesen húzza a több száz 
éves versformákat a mai élethelyzetekre. Feltűnő a zenei-
sége, és tökéletesek a rímei. Varró Dani bravúrosan hasz-
nálja a szonettet, a balladát, a stanzát, a dalt, az elbeszélő 
költeményt, az episztolát, de kedvvel és könnyedén paro-
dizálja is a nagy elődöket.

Adja magát a kérdés, így mi sem kerülhetjük meg: vajon 
mi a könyvtárvezető kedvence? 
– Máté Angi Mamó című kispróza kötete többszörösen dí-
jazott mű, Lackfi János sorai tehát nem légből kapottak: 
„Sok jó könyv jelenik meg manapság, ám ritka az olyan, ame-
lyiknek a helye előre ott állna kitöltetlenül magyar irodalom 
polcán. A Mamó ilyen szín a palettán.”

A recenzensek méltatják hajlékony, egyéni, világot újrate-
remtő nyelvezetét, amely egyszerre erdélyi és gyermeki. 
A visszatérő motívumok, a szöveg érzékletessége, a tar-
talomhoz illeszkedő fekete-fehér illusztrációk mind egy 
irányban hatnak: az olvasót elkapja egy örvény, és boldo-
gan elmerül a mű gazdag világában. Számomra az  igaz 
könyvek közül való, megindító és hiteles alkotás. 
„Az én anyám erős volt. Van egy fényképem róla. Egészen 
felnőtt voltam, amikor a kezembe került. Már annyira nagy 
voltam, és nagy volt bennem a felejtés, hogy nem is tudtam, 
engedjem-e, hogy ez a kép legyen az anyám.”

S végezetül hadd szögezzem le magam is: olvasni jó! 
A könyv jó barát, minden egyes kötet egy újabb kaland, 
s e kalandok során életre szóló „kincseket” találhatunk. Ha 
a könyvespolcod végére értél, akkor irány a gödi könyvtár! 
Mert ha egy csinos lány vagy egy jóképű srác megkérdi, 
hogy mi a kedvenc könyved, azért jó, ha kapásból tudsz 
válaszolni neki. Mert sose lehet tudni...

Turtóczki S. Ede

A cikkben megidézett valamennyi könyv elérhető, ol-
vasható a Gödi Könyvtárban. Néhány, az elmúlt hetek-
ben polcokra került új kedvencek közül: 
Csányi Vilmos: A kutyák szőrös gyerekek; Nyáry Kriszti-
án: Így szerettek ők; Oravecz Imre: Kaliforniai fürj; Záva-
da Pál: Janka estéi; Oya Baydar: Macskakaparás; Szécsi 
Noémi: Mandragóra utca 7.

Nem találtad meg a listában a Könyvet?
Támogasd a könyvtárat adód 1 százalékával, hogy a te ked-
venced is ott legyen a város közös, nagy könyvespolcán! 
A Göd Városi Könyvtár adószáma: 16798801-1-13 
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Idén rövidke volt a  farsang időszaka, amely a  keresztény 
hagyomány szerint vízkereszttől, január 6-ától a hamvazó-
szerda előtti kedd estéig tart, s így 2013-ban február 12-ével 
ért véget.

Mindössze hat hét állt tehát rendelkezésére a  gödi bálos 
kedvűeknek, a legapróbbak maszkabáljától a jótékonysá-
gi események felnőtt közönségéig bezárólag.

A kisgyermekes szülőknek – már akik kedvelik az efféle mulatságo-
kat – a jelmezversenyekre való ötletelés, készülődés, szabás-varrás 
töltötte ki jó néhány estéjét, különösen azokban a családokban, 
ahol több a gyermek, vagy a lurkó több meghívásnak eleget téve 
minden alkalomra más és más jelmezt álmodott meg. A gödi tan-
intézményekben a kicsik bölcsődei, óvodai csoportjukban farsan-
goltak, az iskolákban pedig a változatos helyi szokások szerint ün-
nepeltek együtt, illetve külön-külön az egyes korosztályok.
A farsang azonban nem csupán a gyermekeké! Az évnek e vidám 
időszakának lehetőségeit előszeretettel ragadják meg a  felnőt-
tek is, és minden esztendőben jótékonysági bálok sokasága 
szerveződik, vacsorával, tánccal, kötetlen beszélgetésekkel. Ezek 
a rendezvények amellett, hogy segítik átvészelni a szürkén bo-
rongós, hideg januári-februári heteket, remek alkalmat teremte-
nek a város polgárainak ismerkedésre, kisebb-nagyobb közössé-
gek kialakítására és kikapcsolódást segítő szórakozásra.
A rövid farsangi szezon senkinek se szegje kedvét, mert ez azt is 
jelenti, hogy idén korán virrad ránk a húsvét, saját ünnepkörével, 

egyházi és népi hagyományaival, sejtetve a tavaszt, a bennünket 
körülölelő csodás természet ébredését – és kertvárosunk nappali 
szobái lassacskán „kiköltöznek” a teraszra, a gyerekszobák a ker-
tekbe, s talán a számítógép billentyűzetének monoton kopogá-
sát időről időre felválthatja a metszőollók csattogása.

A Huzella Iskolában hosszú évek óta hagyomány, hogy 
a felső tagozatosok farsangi bálján a nyolcadikosok kerin-
gőt táncolnak. Az ő bemutatójukat a GDSE táncosainak 
műsora követte, majd jelmezes felvonulás, tombola, fánk-
sütő-verseny és táncmulatság zárta a vidám estét.

A Búzaszem Iskolában idén a  művésztanárok mesekon-
certjével kezdődött a családi farsang, majd maskarás kör-
menet vezette be Konc király és Cibere vajda – a bőség és 
a szűkösség – vetélkedőjét. A lányok és asszonyok idén sós 
és almás süteményeikkel vettek részt a receptversenyen, 
a talpalávalót a farsangi bálban pedig a Mészáros testvé-
rek zenekara húzta.
A  Búzaszem Alapítvány immár harmadik alkalommal jó-
tékonysági bált is szervezett az iskola továbbépítésének 
támogatására.

A gödi Rotary Club jótékonysági bálján idei programjainak 
finanszírozására gyűjtött: hátrányos helyzetű gyermekek tá-
mogatására, nyári nemzetközi sporttábor szervezésére, Miku-
lás-ünnepség rendezésére. Az est szervezői a vendégeiket finom 
vacsorával, színvonalas – bűvészt, versenytáncosokat, klasszikus 
zenei koncertet felsorakoztató – műsorral és kellemes tánczené-
vel invitálták és marasztalták. A megjelenteket Pölczman Ákos 
elnök köszöntötte, és avatta be a klub tevékenységébe, illetve 
idei terveibe.

V. Pálfai Kinga

„Maskarások, bolondok
Rázzátok a kolompot!
Takarodjon el a tél,
Örvendezzen, aki él!

(Sarkady Sándor: Kikiáltó)

Báli mulatságok
A Búzaszem Alapítvány jótékonysági bálján óriási állatfigurák vetélkedése szórakoztatta a közönséget
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Egy este Örkénnyel, két felvonásban
A 2012-es esztendőben, Örkény István születésének századik évforduló-
ja alkalmából kezdett hozzá a Göd Városi Könyvtár is a Kossuth-díjas író-
ról történő megemlékezés szervezésébe. Mácsai Pál önálló estjét, az író 
saját szavaiból összeállított műsort február elején teltházas közönség 
várta a József Attila Művelődési Ház nagytermében.

– Radnóti Zsuzsa dramaturg, Örkény István özvegye kért fel, hogy az író saj-
tó alá rendezett leveleiből készült kötet, a Levelek egy percben könyvbemu-
tatóját rendezzem meg. Mellesleg, véleményem szerint a könyvbemutató 
mint műfaj teljességgel értelmetlen, legfeljebb a  szerző iránti tiszteletből 
szoktak ilyesmire rokonok és barátok elmenni, ahol aztán kezdő színészek 
vöröslő füllel felolvasást imitálnak. Szerintem a könyvvel való megismerke-
dés ennél intimebb közeget feltételez, azaz legfőképpen egyedül érdemes 
próbálkozni – mesélt a műsort követő közönségtalálkozón az előadás lét-
rejöttének körülményeiről a  Jászai Mari-díjas színész, rendező, az  Örkény 
István Színház alapító igazgatója. 
– De végül is elvállaltam a könyvbemutatót, méghozzá úgy, hogy a fiatal 
Örkény leveleit jómagam olvastam, a középkorúét Bálint András, az öregét 
pedig Mensáros László. A könyvbemutató hangulata pontosan úgy alakult, 
ahogy vártam, ám egyszer csak a közönség elkezdett megrendülni, figyelni, 
ami nem jellemző. Hol könnyes lett a szemük, hol röhögtek, és így tovább, 
azaz színházi közönség módjára reagáltak. Nem lehetett nem észrevenni, 
hogy ott megszületett egy színházi előadás csírája. Azon a délutánon meg-
értettük, hogy Örkény „mesélőkéje”, egyes szám első személyben elmon-
dott minden sora színpadi erővel bír. Ezért elkezdtem összegyűjteni azokat 
a szövegeket, amelyeket Örkény valaha egyes szám első személyében írt. 
Ötszáz oldalnyit ollóztam össze, melyet Bereményi Géza segített ötvenre rö-
vidíteni, s ez az anyag hangzik el az előadásokon. 
Azt gondoltuk akkor, hogy az irodalomkedvelőkből itt-ott összejön egy kis 
létszámú közönség, ám éppen tízen éve színpadon van, ami, be kell valla-
nom, nem az  én érdemem, hanem a  szövegé. Nekem annyi a  szerepem, 
hogy elmeséljem, mint nagyapó a kandalló előtt, akit a család tátott szájjal 
hallgat. Én pontosan tudom, hogy az előadás közben mindenkinek a fejé-
ben megy a mozi: a hadifogság, a nagypolgári lét és a nyomorúság, a családi 
élet – hiszen ezeket majd mindannyian megéltük, magunk vagy szüleink, 
nagyszüleink sorsában osztozott Örkény, igaz, ő egyedi, páratlan optikán át 
láttatta az eseményeket. Ez a belső munka, ami ma este önökben is lezajlott, 
ez tartja fenn az előadást 1996 óta… – fejezte be a közönségtalálkozót nagy 
taps kíséretében Mácsai Pál.

V. Pálfai Kinga

„Van helyed a pályán”
A tavalyi Örkény-emlékév kiemelkedő esemé-
nye volt a középiskolások számára meghirdetett 
országos prózamondó verseny, amelyet, leírni is 
öröm, egy gödi fiatalember nyert meg.

Ignácz Dániel a váci Piarista Gimnázium tanulója, 
koleszos, és sok egyéb mellett érdekli az építészet. 
Néhány éve foglalkozik komolyabban versmon-
dással, szabadidejét szívesen tölti uszodában, 
s a gödi verebek szerint nem bánja, ha fellépésre 
hívják valahová.

Tudom, hogy korábban versenyszerűen úsztál, 
adódik tehát a „sportos” kérdés: utad a döntőig?
– Az Örkény István Prózamondó Versenyen, Kalász 
Ákos tanár úr javaslatára én képviselhettem a gim-
náziumot. A területi döntők egyike Szentendrén 
volt, ahonnét másodikként jutottam tovább.

Milyen Örkény-szövegeket mondtál?
– A versenykiírásban kötelező penzumként szere-
pelt a Perpetuum mobile című egyperces, jóma-
gam pedig az Állva maradás joga című novellát 
választottam.

A döntőre az Országos Széchényi Könyvtár dísz-
termében került sor, ahol 22 középiskolás arra tett 
kísérletet, hogy megidézze a nagy író szellemét.
– Szép helyszínen és elegáns körülmények között 
zajlott az országos döntő. A végén Mácsai Pál zsű-
rielnök igen részletesen szólt a döntősök teljesít-
ményéről, de amikor rám került a sor, rólam alig 
mondott valamit. Talán csak annyit, hogy „van he-
lyed a színészi pályán”. Így aztán az első hely min-
den tekintetben váratlanul ért.

Februárban Mácsai Pál Gödön vendégszerepelt 
Örkény-estjével. Ott ültél a nézőtér első sorában…
– Hatalmas élmény volt! Az előadás után engem is 
felkonferáltak a színpadra, s elmondhattam egy Ör-
kény-novellát. Nagyon büszke vagyok erre, s persze 
arra is, hogy szerepelhetek a Gödi Körképben.

Ó, Dani, ez nálunk fordítva működik. Mi vagyunk 
büszkék rád.

Walter Béla

Mácsai Pál Azt meséld el, Pista! című estje az utóbbi évek legsikeresebb 
egyszemélyes színházi előadása Budapesten. A Jászai Mari-díjas színészt Gödön 
is telt ház fogadta  Fotó: Prohászka Imre

Ignácz Dániel Az állva maradás jogának előadása 
közben Fotó: Prohászka Imre
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Gödi Evangélikus Egyházközség
Március 25.
17.00:  A  dunakeszi evangélikus templomban az  Evangélikus 

Teológia harmadéves lelkész szakos hallgatóinak passió-
játéka.

Március 28.
18.00:  Nagycsütörtöki istentisztelet a  dunakeszi evangélikus 

templomban.

Március 29.
16.30:  Nagypénteki istentisztelet az  alsógödi evangélikus 

templomban, 18 órakor pedig a  dunakeszi evangélikus 
templomban.

Március 31.
8.00:  Húsvét ünnepi istentisztelet (úrvacsorával) a  felsőgödi 

evangélikus templomban, 9 óra 15 perckor pedig az  al-
sógödi evangélikus templomban, majd 10 óra 45 perckor 
a dunakeszi evangélikus templomban.

Felsőgöd–Alsógöd–Sződligeti 
Református Társegyházközség
Március 24. – Virágvasárnap
 8.00: Sződliget, 9.30: Felsőgöd, 11.00: Alsógöd

Március 28. – Nagycsütörtök 
18.00:  közös istentisztelet a sződligeti református templomban

Március 29. – Nagypéntek
 9.30:  közös istentisztelet a felsőgödi református templomban
18.00:  közös istentisztelet a felsőgödi református templomban

Március 30. – Nagyszombat 
18.00:  közös istentisztelet az alsógödi református templomban

Március 31 és április 1.
Húsvétvasárnap és Húsvéthétfő
Mindkét napon úrvacsorás istentiszteletek
 8.00: Sződliget, 9.30: Felsőgöd, 11.15: Alsógöd

Áldott Ünnepeket kívánva mindenkit szeretettel várunk!
Az esetleges változások miatt látogasson el honlapunkra: 
www.alsogod.hu

Alsó- és felsőgödi Római Katolikus 
Egyházközségek
A nagyhét szertartásai az alsógödi Szent István király-templom-
ban és a felsőgödi Jézus Szíve-templomban

VIRÁGVASÁRNAPI SZENTMISÉK (március 24.)
Alsógöd: 8.30 és 10.30, Felsőgöd: 8.30 és 17.00

NAGYCSÜTÖRTÖK (március 28.)
18.00: Az  utolsó vacsora emlékmiséje (Alsó- és Felsőgödön 
is). A  szentmise végén: oltárfosztás, Krisztusnak a  Getszemá-
ni-kertből való elrablása szimbólumaként. Ezután Alsógödön 
virrasztást tartunk – a fiatal házasok vezetésével – az alsógödi 
templomban 20 órától éjfélig.
19.30:  Felsőgödön szentségimádás a  Mária-oltárnál (Jézusnak 

a  Getszemáni-kerti virrasztására és gyötrődésére emlé-
kezve) 

20.30:  Ezután lamentáció Jeremiás próféta siralmai a  Mária-
oltárnál

NAGYPÉNTEK (március 29.)
Keresztút a templomokban Alsógöd: 17.00, Felsőgöd: 15.00
18.00:  Urunk kereszthalálának emlékünnepe (csonka mise): ige-

liturgia; hódolat a Szent Kereszt előtt; áldozás: (Alsó- és 
Felsőgödön is) Ne feledkezzünk meg arról, hogy Nagy-
pénteken szigorú böjti nap van, azaz a 18 és 60 év közöt-
tiek legfeljebb háromszor étkezhetnek, és csak egyszer 
lakhatnak jól. A hústilalom 14 éves kortól kötelező.

20.00:  Az  éjszakai keresztút idén az  alsógödi Kiserdőben lesz 
(közösen a felsőgödiekkel, találkozunk az alsógödi temp-
lom előtt) 

NAGYSZOMBAT (március 30.)
Szent Sír-látogatás 8-tól 19 óráig
Nagyszombat gyásznap: átéljük a  Jézustól való megfosztott-
ság fájdalmát, mintha Krisztus halott lenne. Nagypénteken és 
Nagyszombaton az Egyház nem mutat be szentmisét.

HÚSVÉTI VIGÍLIA (március 30.)
20.00:  Tűzszentelés, húsvéti örömének, igeliturgia, ünnepi 

szentmise. Ez az esemény a Szent Három Nap csúcspont-
ja: a  vigília éjszakájában, csodálatos szimbólumok által 
átéljük a megváltás misztériumát. Az Egyház ősi hagyo-
mánya szerint ilyenkor kereszteljük meg a felnőtt megté-
rőket (Alsó- és Felsőgödön is).

HÚSVÉTVASÁRNAPI SZENTMISÉK (március 31.)
Alsógöd: 10.30, Felsőgöd: 8.30 és 17.00 A szentmisék után étel-
szentelést végzünk.
(Bócsán 12 órakor lesz szentmise.)

HÚSVÉTHÉTFŐI SZENTMISÉK (április 1.)
Alsógöd: 8.30, Felsőgöd: 7.00

Az egyházközségek húsvéti programjai
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A Retró Ady Klub programja
2013. március 16-án, szombaton 17 órakor: 
Utazásunk Nyugat-Kanadában Gemer Györgyékkel
Veszelik György és Kürtössy Péter fi lmvetítése.
Előtte 14 órától kertrendezés az Ady Klub udvarán.
Infó: (27) 330-062 vagy (30) 370-2491.

Programajánló
A Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola 2. b osz-
tálya a Walch épületben 
2013. március 20-22. és 25-27. között macikiállítást szervez, válto-
zatos alapanyagú és életkorú brummogókból.
A kiállítás célja, hogy előteremtsük az osztály erdei iskolai prog-
ramjának egy napi költségét a jelképes, fejenkénti 50 forintos be-
lépődíjak segítségével.
Csoportok, érdeklődők jelentkezését várjuk a (06 20) 923-4775-ös 
telefonszámon.

Tavaszi gyermekszínházi előadások 
a József Attila Művelődési Házban
Kérjük, hogy a részvételi szándékot a (27) 532-160-as vagy a (06-20) 
254-5124-es telefonszámon jelezzék. (Az igényeket a bérletvásárlá-
sok sorrendjében tudjuk kielégíteni.)
A bérlet ára 1740,- Ft/fő, amely az áfát is tartalmazza.

2013. március 25., hétfő 10 óra 
SZÖSZ – Húsvéti tojást vegyenek
Minden évben Nyúl Benő dolga, hogy Tyúk Ica tojásait megfeste-
gesse és kiossza az Erdő lakói között. Ám a hebrencs ifj onc kitalálja, 
hogy idén csak pénzért hajlandó dolgozni. Barátai összebeszélnek, 
hogy túljárjanak Benő eszén, és rádöbbentsék, milyen butaság az, 
amit tervezett.    

2013. április 29. hétfő, 10 óra
Szegedi Miniszínház
Rémusz bácsi meséi – A róka és a héja 
Volt egyszer egy nyúl, úgy hívták, hogy Nyúl. Na, ez a nyúl mindig 
túljárt a róka eszén. Most azonban csapdába esett. Egy fa odvában 
húzta meg magát, a róka pedig alig várja, hogy kidugja az orrát. 
Vajon mit talál ki a nyúl? Hogyan csapja be a rókát és a farkast is? 
A mese végén kiderül…

2013. május 13., hétfő 10 óra 
Batyu színház – Jancsi és Juliska
János, a favágó kora reggeltől napestig járta az erdőt és vágta a fát 
rendre, hogy mindig jusson tüzelő a városi embereknek. Csak dol-
gozott, csak dolgozott egész nap, de magának alig jutott valami. 
Szegény ember volt ez a János, de becsülettel nevelte, tanította két 
gyermekét, akikkel magára maradt. S a két gyermek, Jancsi és Juliska 
sokat segített apukájának. 

Nyári táborok időpontja
A József Attila Művelődési Házban a népművészeti alkotótábort idén június 
24. és 28. között tartják. Az ifj úsági képzőművészeti alkotótábor idén július 
1. és 12. között lesz. Részletek: www.godimuvhaz.hu
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 A József Attila
 Művelődési Ház
 aktuális programjai

Az Ady Klub aktuális programjai

A Göd Városi Könyvtár 
aktuális programjai
Katica Gyermekkönyvtár
2131 Göd, Pesti út 72., telefon: (27) 532-155
2013. március 29-én, pénteken 13-17 óráig húsvéti 
POMPOMCSIBÉT és NYUSZIT készítünk.

Ady Fiókkönyvtár
2132 Göd, Kálmán u. 13., telefon: 27/345-101
2013. április 5-én, pénteken 13-17 óráig  MÉHECSKÉT 
készítünk filckarikából. 15 órától diafilmeket is vetítünk 
mindkét helyszínen.

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

Március

11. 
hétfő

13.00 –15.00 
A Mozgáskorlátozottakat 
Pártolók Klubjának 
összejövetele

15. 
péntek

Városi ünnepség

21. 
csütörtök

16.00 
TOPÁNKA gyerektáncház – 
Nagyböjti játszó
Közreműködik: Navratil Andrea 
népdalénekes 
A belépés díjtalan. A rendezvényt 
támogatja a Nemzeti Kulturális 
Alap.

25. 
hétfő

10.00
SZÖSZ – Húsvéti tojást vegyenek
Tavaszi gyerekszínház, a bérlet 
első előadása.
Belépő: 700 Ft/fő vagy 1750 Ft/
fő/bérlet (A bérlet 3 előadást 
tartalmaz.)

13.00 – 15.00
A Mozgáskorlátozottakat 
Pártolók Klubjának 
összejövetele

27. 
szerda

13.00 – 16.00
A Vöröskereszt Gödi 
Szervezetének összejövetele

29. 
péntek

A Nóta Klub összejövetele 
a nagyhét miatt elmarad!

Március

14. 
csütörtök

14.00 
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

16. 
szombat

17.00 
A Retró Ady Klub találkozója

19. 
kedd

13.00 – 17.00 
Véradás

23. 
szombat

14.30 
A Cukorbetegek Klubjának 
összejövetele

Április

3. 
szerda

10.00 – 12.00 
A Dunakanyar Babahordozó 
Klub összejövetele

4. 
csütörtök

16.00 – 18.00
Az Őszikék – Egészségmegőrző 
Klub összejövetele
A klubdélutánt vezeti: Urbán 
Istvánné.
Téma: Alternatív lehetőségek 
a lelki problémák feltárásában.

8. 
hétfő

13.00 
A Kertbarátok Klubjának 
összejövetele

12. 
péntek

13.00 
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

18.00 
„Orgonás” Szabó Marika festő 
és Petrezselyem Károly fafaragó 
kiállításának megnyitója.
A kiállítás megtekinthető 
április 29-ig, a művelődési ház 
rendezvényeihez igazodva.

13. 
szombat

8.00 – 13.00
Babaruha- és játékbörze

Április

1. 
hétfő

17.00
Gödi Fonó – Húsvéti locsolóbál
Népi játékok, táncház, 
tánctanítás, éneklés. Élő népzene! 
Vidám hangulat!
A belépés díjtalan.

6–7. 
10.00 –13.00
Jobb agyféltekés rajzklub 
A rajzklubra azokat várjuk, 
akik elvégezték már a jobb 
agyféltekés rajztanfolyamot, 
és szeretnék tovább bővíteni 
a rajzismereteiket. 
A klubot vezeti: Farkas Éva 
iparművész. 
A klubnap részvételi díja: 3000 Ft. 
Jelentkezés a (06-30) 700-4443-
as telefonon vagy e-mailben: 
farkaseva.gobelin@gmail.com, 
illetve a József Attila Művelődési 
Házban: 2131 Göd, Pesti út 72., 
tel.: (27) 532-160,
info@godimuvhaz.hu

13–14. 
10.00 – 13.00
Jobb agyféltekés rajzklub

Gödi Fonó – Locsolóbál
Gyermekeknek és felnőtteknek
2013. április 1-jén, húsvéthétfőn
az Ady klubban (Felsőgöd, Kálmán u. 13.)
17 órától: népi játékok, 
18 órától: táncház, tánctanítás, éneklés. 
Élő népzene! Vidám hangulat!
A belépés díjtalan.

Gyerektáncház
2013. március 21-én, csütörtökön 16.00 órakor
Böjti dalokat és játékokat tanít Navratil Andrea népdalénekes
óvodásoknak és kisiskolásoknak.
A belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!
A táncházat a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti út 72.)
(06-27) 532-160, (+36-20) 254-5124
www.godimuvhaz.hu, info@godimuvhaz.hu

Könyvtári programok 
2013. március-április
Március 21-én, csütörtökön 16 órakor 
Helytörténeti előadássorozat (2.)
Hesp József: Kincsem, a csodakanca
Helyszín: a JAMH kiállítóterme (Pesti út 72.)

Március 26-án, kedden 17 órától
Oszkó Edina előadása „A személyes magány ábrázolása 
és a kortárs társadalom kritikája Michel Houellebecq 
regényeiben és verseiben” címmel
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
(Houellebecq lesz az idei Budapesti Könyvfesztivál 
díszvendége.)

Április 12-én, pénteken 17 órakor
költészet napi találkozó Tóth Krisztina költőnővel. 
Beszélgetőtárs: Bozók Ferenc költő, piarista szerzetes
Helyszín: a Nemeskéri-kúria pipatóriuma 
(Nemeskéri-Kiss u. 33.)

Április 23-án, kedden 17 órakor
olvasókör indul Oszkó Edina vezetésével.
Téma: Krasznahorkai László: Sátántangó
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.) 
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Adószám: 18684388-1-13
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Tisztelt Támogató!
Kérjük – és előre is köszönjük –, hogy személyi jö-
vedelemadója 1%-át a Gödi Sportegyesület támo-
gatására ajánlja fel!

Ezzel anyagilag és erkölcsileg is segíti az  egyesület gyermek és 
felnőtt sportolóit, szakosztályait a szabadidő egészséges és hasz-
nos eltöltésében, valamint a versenyekre való felkészülésükben. 
Támogatását szigorúan a  sportegyesület alapszabálya szerint, 
a gödi sportra fordítja az egyesület.
Az  adók 1%-ának felajánlásából befolyt összeg nagyságáról és 
felhasználásának módjáról a  Gödi Sportegyesület honlapján 
és a Gödi Körképben részletesen tájékoztatni fogjuk.

Név: Gödi Sportegyesület (www.godise.hu)
Adószám: 19836454-2-13
Nyilvántartási szám: Budapest Környéki Törvényszék TE 490
Bankszámlaszám: Dunakanyar és Vidéke Takarékszövetkezet 
64700052-10013838
 

Köszönettel: dr. Horváth László, a Gödi SE elnöke

Sportvezetés
Munkája folytatására kérte a GSE elnökét 
a polgármester
Februárban elnökségi ülést tartott a Gödi Sportegyesület (GSE). 
A majd minden szakosztály részéről érdeklődést kiváltó, estébe 
nyúló megbeszélésen részt vett Markó József, Göd polgármeste-
re is. A tanácskozás legfontosabb napirendi pontja az elnöki tiszt 
betöltésének kérdése volt.

Az elmúlt esztendő végén több 
alkalommal – köztük hivatalos 
fórumokon is – felmerült, hogy 
dr. Horváth László, az egyesület – 
munkáját több cikluson át társa-
dalmi munkában végző – elnöke 
lemond pozíciójáról. A grémium 
februári megbeszélésén azon-
ban Markó József, a  város hatá-
rozott igényének hangot adva, 
további maradásra kérte a  reg-
náló sportvezetőt. Érvei között 
megemlítette, hogy az  elnök 
eddigi munkája egyebek mellett 
a  társasági adóból (TAO) szár-
mazó támogatások révén Göd 
számára jelentős beruházásokat 
és fejlesztéseket eredményezett, 
melynek folytatása a kapcsolatai 

és a magas szintű jogi-gazdasági ismeretei alapján újabb eredmé-
nyeket hozhatnak városunknak. Dr. Horváth László a GSE vezetősé-
gének kérésére, illetve a polgármesterrel folytatott konzultációk és 
megerősítések után az elnöki teendők folytatása mellett döntött.

Vasvári Ferenc 

Dr. Horváth László több mint egy 
évtizede elnöke Göd legnagyobb 
sportegyesületének

Meghívó
A Gödi Lovasok Baráti Köre tisztelettel  
meghívja Önt a huszárhagyományokat 
felelevenítő 

III. Gödi Tájékozódási 
Lovasversenyre
A látványos esemény rajt- és a célterülete: 
Alsógödről (a vasúti átjáróhoz közeli földúton) 
megközelíthető Szálender Lovastanya. A  ver-
senyzők innen lovagolnak térkép és iránytű 
használatával, 9 pontot érintve mintegy 20 ki-
lométernyi távot.

Kezdési időpont:
március 16-án, szombaton 9 óra 

A város céljai között szerepel a lovassport és 
a lovas turizmus támogatása, illetve azok nép-
szerűsítése a lakosság körében. A márciusi tájé-
kozódási lovasverseny a gödi – s egyben a ré-
giós – lovas kultúra újabb színfoltjaként került 
városunk sportnaptárába. 
Az esemény kiemelt támogatója a Gödi Körkép. 

Bővebb információk és jelentkezés
Katona Sándornál: katona.sandor@invitel.hu
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Programok a Balázsovits 
Sportcsarnokban
 Március 16., szombat, 14 óra
Sárkány KSE – Tápiószele kézilabda-mérkőzés

 Március 17., vasárnap, 16 óra
Floorball-mérkőzés, felnőtt OB I.

 Március 23., szombat, 14-től hajnali két óráig
Röplabda Éjszakai Kupa amatőröknek

 Március 24., vasárnap, 8-tól 19 óráig
Korfball felnőtt bajnokság, NB I/B

 Március 29., péntek, 8 óra
Húsvéti Kupa teremfoci-torna

 Április 6., szombat, 8 óra
Korfball gyermek-utánpótlástorna 

 Április 7., vasárnap
10 óra:  Sárkányok KSE – Domony KSE  

kézilabda-mérkőzés
15 óra:  Göd SE – Kinizsi kézilabda-mérkőzés

 Április 14., vasárnap, 16 óra
Floorball-mőrkőzés, felnőtt OB I.

 Április 20., szombat, 16 óra
Floorball-mérkőzés, felnőtt OB I.

 Április 21., vasárnap, 15 óra
Göd – Budakalász kézilabda-mérkőzés 

 Április  27., szombat, 8 óra
Lurkó-kupa futsaltorna

 Április 28., vasárnap, 15 óra
Göd – Dorog kézilabda-mérkőzés

 Kedden, szerdán 21, órától
Balázsovits-futsaltorna

 A programokról érdeklődni lehet
 a (06 30) 977-9687-es telefonszámon.
Az érdeklődő nézőket szeretettel várjuk!
Változás lehetséges!

Labdarúgás
Kupát nyert a GSE a Futball7vége 
tornasorozaton
Újabb nagy sikert mondhat magáénak a Gödi SE Labdarúgó Szakosz-
tálya, amely a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatósá-
ga által kiírt és megrendezett Futball7vége tornasorozaton a felnőt-
tek mellett több utánpótlás-korosztályban is pályára lépett.
– Szép eredményeket tudhatunk magunkénak, mivel az összes csa-
patunk előkelő helyezésig jutott a kupasorozatban, sőt, az U-15-ös 
csapat Csánki Attila edző irányítása mellett magasba emelhette 
az első helyezettnek járó serleget. Ugyanilyen szép eredményt ért 
el a  felnőtt gárdánk is Tuza József irányítása mellett.   Ők úgy érték 
el ezt a sikert, hogy végig veretlenek maradtak.  U-17-es csapatunk 
Pató Ádám vezényletével az  5. helyet szerezte meg, míg U-19-ese-
ink, akiknek magam vagyok az edzője, a negyeddöntőkig jutottak. 
Mivel – más csapatokkal ellentétben – nagyon kevés lehetőséget ka-
punk a tornatermi edzésekre, ezek az eredmények rendkívül fonto-
sak a felkészülés szempontjából – mondta el lapunknak Pató Gábor, 
a GSE utánpótlás-vezetője.

V. F.

A GSE labdarúgói a megyében dobogós helyekről várják a tavaszi bajnoki 
folytatást, és más tornákon is gyűjtik az érmeket. (Fotó: archív)

Kajak-kenu
Gödi sikerek a győri Héraklész fizikai felmérőn 
A kajak-kenusok hagyományos téli, fizikai felmérőjére febru-
ár közepén ezúttal is Győrben került sor. A több szárazföldi 
„próbából” álló feladatsor az  utánpótlás-korosztályok téli 
felkészülésének eredményességét hivatott felmérni. A  ki-
sebbeknek futás, lábemelés és húzódzkodás szerepelt a fel-
adatok között, míg a 15 évnél idősebbeknek fekvenyomás-
ból is bizonyítaniuk kellett. A gödieket a Gödi SE és a MAFC 
kajakosai képviselték, klubonként 15-20 versenyzővel.
A GSE részéről Sinkó András a 9 évesek között ezüst-, Báthory 
Máté a 10 évesek kategóriájában bronzérmet nyert. Fiú kajak 
kategóriában a Gödi SE a 14. helyen végzett, a 9 éves fiúk ka-
tegóriájában 3. helyet érték el, míg a 10 éves fiúk mezőnyé-

ben a 6. helyre kerültek. Leány kajakban a 28. helyet sikerült 
megszerezni, a 17 éves lányok pedig az 5. helyen végeztek. 
A szakosztály edzői Sinkó László, Stiglincz Orsolya és Kurunczi 
Gergely.
A Műegyetemi Atlétikai és Football Club gödi kajakosai a 48 
egyesület közül összesítésben a  13. helyen végeztek. A  fiú 
kajak kategóriában a  6. helyet szerezték meg, a  18 éves fiú 
kajakosok között pedig elsők lettek.  Édelmayer Donát ezüst-
éremmel zárt, Sólyom Dóra, Slezsák Julianna és Török Barnabás 
5. lett. Leány kajakban, összesítésben a MAFC 14., a 16 évesek 
közt pedig 5. lett. Edzőik Makrai Csaba és Pélyi Dávid.

Vasvári Ferenc
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A GSE női kézilabdázói február első napjaiban részt vet-
tek a X. Kárpát Meditop Kupa Nemzetközi Női Kézilab-
datornán, melynek helyszíne az FTC Elek Gyula Sporta-
rénája volt.

A torna fővédnöke   Orbán Viktor, Magyarország minisz-
terelnöke, védnökei pedig Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes, Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság 
elnöke, dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, dr. 
Simicskó István sportért és ifjúságért felelős államtitkár, 
valamint Tőkés László, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke 
voltak. Az  esemény házigazdájának tisztét Tarlós István, 
Budapest főpolgármestere látta el. A  torna céljaként 
a szervezők a sportdiplomáciai kapcsolatok nemzetközi 
szintű erősítését fogalmazták meg. A X. Kárpát Meditop 
Kupa emellett felkészülési lehetőséget biztosított a tava-
szi fordulókra.
– A  tornán lehetőségünk nyílt nálunk magasabb osz-
tályban szereplő külföldi csapatok ellen játszani. A  re-
mek, lendületes mérkőzéseken csapatunk jól szerepelt, 
és a  7. helyet értük el. Legeredményesebb játékosaink 
Kemenczik Martina és Gruber Zita voltak, 19, illetve 18 gól-
lal. A Kárpát Meditop Kupát Szekszárd együttese nyerte, 
a  második Sepsiszentgyörgy, harmadik pedig a  Győri 
ETO KC II. lett – foglalta össze az eseményeket Tősér Tibor, 
a gödiek edzője.

V. F.

Kézilabda
A GSE tavaszi fordulóinak hazai 
mérkőzései
A tavaszi bajnoki szezont március 3-án a  Pestszentimre 
otthonában kezdték a GSE női kézilabdázói, akik felnőtt és 
junior korosztályban léptek pályára. 
– A női csapat célja, hogy javítsunk az őszi fordulók után 
elért 5. helyezésünkön. A  juniorjaink a  dorogiakkal holt-
versenyben az első helyről várják a folytatást. Idén is sze-
retettel látjuk a  szurkolóinkat a  hazai mérkőzéseinken! – 
invitált mindannyiunkat Tősér Tibor edző.

V. F.

Vívás
Márciusban kezdődnek az edzések
Szlávy Géza mesteredző irányításával elkezdődnek Gö-
dön a  vívófoglalkozások. Az  első edzésekre március 
11-én, hétfőn délután 16, majd 17 órától kerül sor a Du-
na-parti Nyaralóházak (korábbi nevén BM-üdülő; Göd, 
Jósika u. 14.) területén található színházteremben. A to-
vábbiakban a vívóórákat hétfőn, szerdán és pénteken 
tartják. Szlávy Géza várja az  érdeklődő fiúkat és leányokat 
7 éves kortól.
További információk: gezafence@freemail.hu. Az előzmé-
nyekről a Gödi Körkép januári számában olvashatnak.

V. F.

Hazai mérkőzéseink: 
Március 10.: Göd SE – Balassagyarmat (felnőtt 15 órakor, junior 17 órakor)
Április 7.: Göd SE – Kinizsi (felnőtt 17 órakor, junior 15 órakor)
Április 21.: Göd SE – Budakalász SC (felnőtt 17 órakor, junior 15 órakor)
Április 28.: Göd SE – Dorog SE (felnőtt 15 órakor, junior 17 órakor)
Május 12.: Göd SE – Tata (felnőtt 17 órakor, junior 15 órakor)

Kézilabda
A középmezőnyben a gödiek 
a nemzetközi Kárpát Kupán

A felnőtt csapat két meghatározó kezdőjátékosa: Volentics Vivien 
(kékben, éppen kapura lő) és Németh Dalma

A résztvevő csapatok
FTC II., Ada (Vajdaság), Szekszárd, Debrecen II., Karcag, Beregszász 
(Kárpátalja), Győri ETO KC II., Dabas, Naszvad (Felvidék), 
Sepsiszentgyörgy (Erdély), Gúta (Felvidék) és a Gödi SE.

Eredmények
Göd SE – Gúta  34-25,
Sepsiszentgyörgy – Göd SE 31-24, 
Naszvad – Göd SE 30-23,
Beregszász – Göd SE 28-31.
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Vajda Béla és Horváth László Norbert ve-
zetésével fórumot tartottak a  Gödön, 
szervezett keretek közt sárkányhajóz-
ni kívánó érdeklődők részvételével. 
A  helyi média figyelme által is kísért 
megbeszélésen megjelent többek közt 
Markó József, Göd polgármestere és dr. 
Horváth László, a Gödi SE elnöke is. A ki-
tűzött cél a  gödi sárkányhajó szakosz-
tály megalakítása, a GSE keretein belül.
Az ötletről, a  tavalyi sikerekről és 
az  előzményekről a  Gödi Körkép de-
cemberi számában már beszámoltunk. 
Az elmúlt hetek szervezési feladatai si-
kert hoztak, így az  év végi tervek kora 
tavaszra megvalósulhatnak. A  fejlemé-
nyekről Vajda Béla és Horváth László 
Norbert számolt be, s az elhangzottak-
kal kapcsolatban Markó József és dr. 
Horváth László mellett a  sportág gödi 
meghonosítói, Wagner László és Viola 
Albert is kifejtették véleményüket.
A szervezők egy mindenki számára 
nyitott, elsősorban szabadidősportos 
szakosztály létrehozásán dolgoznak. 
A  mintegy 14 méter hosszú sportesz-
közt – amely jelenleg a  felsőgödi Kék 
Duna Hotel csónakházában várja a víz-
re bocsátást – a Dunakaland Alapítvány 
biztosítja, de igény szerint egy újabb 
hajó beszerzésére is lehetőség nyílhat. 
Ebben akár a  váci sárkányhajósok is 
partnerek lehetnek. 
A megbeszélésen részt vett a  GSE ka-
jakosainak képviseletében Nagy Árpád 
is, aki együttműködéséről biztosítot-
ta a  leendő szakosztály szervezőit. – 
Az  augusztus végi, jubileumi, 30. Göd 
Kupán új színfoltként szívesen látnánk 
egy sárkányhajós futamot is! – mondta 

a népszerű sportvezető.
A GSE elnöke közölte a  jelenlévőkkel, 
hogy minimum 10 főre van szükség egy új 
szakosztály létrehozásához. – Az alapítási 
szándék bejelentését követően alakuló 
közgyűlést kell összehívni, s  az  alapítók-
nak meg kell választaniuk a  szakosztály-
vezetőt, majd a Gödi SE elnöksége, a hoz-
zájuk eljuttatott jegyzőkönyv alapján 
megszavazza az új szakosztály felvételét 
– magyarázta dr. Horváth László. 
– Tizenhatan jelentkeztünk és adtuk 
a  nevüket a  megalapításhoz, így el tu-
dunk indulni. Ez a  szám az  előzetes 
érdeklődések alapján akár még több 
is lehet. Amint átadjuk az  írásos anya-
got a  GSE elnökének, napirendre tűzik 
a  szakosztály felvételét. Március elején 
már közös futóedzéseket szeretnénk 
tartani, majd, ahogyan az  időjárás en-
gedi, vízre szállunk. Két csoportot szer-
veznénk, az egyikben a szabadidő-spor-
tolók, a másikban a versenyezni vágyók 

készülnének, s az edzéseket is ezek alap-
ján hirdetnénk meg. A  terveink között 
szerepel, hogy havonta egy-egy szom-
baton nyílt napot szervezünk, amelynek 
során iskolás csoportok, baráti társasá-
gok és családok térítésmentesen próbál-
hatnák ki a sárkányhajózást, majd pedig 
ha megszeretik a  sportágat, szeretettel 
várjuk őket a foglalkozásainkon. Aki pe-
dig versenyezni szeretne, annak a  Ma-
gyar Kajak-kenu Szövetség hivatalos ver-
senyrendszerében kínálunk lehetőséget, 
a felkészülésre pedig egyéni edzésprog-
ramot biztosítunk – összegezte a  teen-
dőket Vajda Béla, aki a  kezdeményezés 
motorjaként akár a szakosztály vezetését 
is szívesen vállalná.
A tájékoztatón Markó József elmondta, 
hogy – mint arról a gödi sportkoncepció 
is rendelkezik – a város a sportfeladatait 
a Gödi Sportegyesületen keresztül gya-
korolja, így a  polgármester üdvözölte 
a nagy múltú egyesülethez való csatla-
kozás lehetőségét.
Amikor a GSE kajakosainak évzáró ren-
dezvényére a  Magyar Kajak-kenu Szö-
vetség képviseletében ellátogatott dr. 
Ábrahám Attila főtitkár, a Gödi Körkép-
nek nyilatkozva egy lehetséges újabb 
bevételi forrásként említette a sárkány-
hajózással kapcsolatos egyéb tevékeny-
ségeket (egyebek mellett a túraszerve-
zést és a hajóbérlést). 
A szervezők várják az  érdeklődőket: 
baráti társaságokat, családokat, mun-
kahelyi közösségeket. Jelentkezni Vajda 
Bélánál, a  (+36 20)  475-4466-os tele-
fonszámon vagy a  vajdabela67@gmail.
com e-mail címen, további informáci-
ókat gyűjteni pedig a  Facebook Gödi 
Sárkányhajósok oldalán lehet.

Vasvári Ferenc

Balról Viola Albert és Wagner László a Dunakaland Alapítvány képviseletében, mellettük 
Vajda Béla, az alapítás alatt álló szakosztály motorja, dr. Horváth László GSE-elnök és 
Horváth László Norbert, a sárkányhajós csapat edzője, egykori utánpótlásbajnok kenus

Sárkányhajó
Új szakosztállyal bővülhet a Gödi SE

Kajak
Nagy Árpád a GSE új szakosztályvezetője
Közgyűlést tartott a Gödi SE Kajak-ke-
nu Szakosztálya. A legfőbb napirendi 
pontot az új szakosztály-vezető meg-
választása jelentette.
Barazutti László, a kajakosokat hat 
évig irányító sportvezető, még a ta-
valyi esztendő végén jelentette be le-
mondását. A gárda vezetésére egyet-
len jelöltként Nagy Árpád vállalkozott, 
aki korábban már éveken át vezette a 
GSE kajakosait; személyét a tagság 
egyhangúan támogatta.

A közgyűlésen jelen volt dr. Horváth 
László GSE-elnök, aki elsőként kö-
szönte meg Barazutti László magas 
színvonalú munkáját, majd gratulált 
az új vezetőnek.
A közgyűlésen a beszámoló és a vá-
lasztás mellett napirendre került a Du-
na-Régió Víziturisztikai Szövetséghez 
való csatlakozás lehetősége is.
Nagy Árpáddal egy későbbi szá-
munkban tervezünk interjút közölni.

VF
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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
– Ízületi ultrahang vizsgálat
–  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

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 99 Forinttól
•  burgonya 99 Forinttól

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

diszkont áron

•  szabolcsi alma 
•  burgonya 99 

•  vöröshagyma 5 és 10 
kg-os – 
•  import sörök 
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Egészségügyi szűrés
Gödön, a Vitamin Station 
szaküzletben.
Szolgáltatásaink: vérnyomás-, vércukorszint-, koleszte-
rinszint-, trigliceridszint-, húgysavszint- és CRP-szint-mérés, 
valamint Candida-, lisztérzékenység-, ételintolerancia és 
helicobacter-teszt, továbbá vércsoport-meghatározás, vi-
taminszükséglet-mérés. Árainkról tájékozódjon honlapun-
kon vagy érdeklődjön telefonon!

Jelentkezni lehet a (06-27) 532-875-ös telefonszámon, 
vagy személyesen a Göd, Kincsem u. 2. szám alatt.
www.vitaminstation.hu

Szeretettel várom jelentkezését! 
Cs. Nagy Ibolya kineziológus
 +36 30 906 8674

„Egy embert sem taníthatsz meg semmire,
csupán segíthetsz neki,
hogy maga fedezze fel a dolgokat.”

Galileo Galilei

Elérkezett életében 
a megújulás ideje? 
 

Kineziológiai módszerekkel közösen megtaláljuk 
az utat a harmonikus egyensúly megteremtéséhez!
A kineziológia az ÉLET minden területén alkalmazható mód-
szer,  többek között:
 a stresszek felismerése, azok kezelése és oldása,
 a betegségek mögött álló problémák feltárása,
 a szervezet  öngyógyító folyamatainak beindítása,
 az indokolatlan túlsúly okainak feltárása,
 tanulási nehézségek, figyelemzavar korrigálása,
 kapcsolati problémák okainak feltárása,
 szorongások, fóbiák, függőségek  oldása,
 a TEST-LÉLEK-SZELLEM harmóniájának meg valósításá ban 

nyújt segítséget, hatékonysága azonnal jelentkező, pozitív 
változásokban mérhető.

Alkalmazott módszerek: 
 Touch for Health,
 Sport-kineziológia,
  Stress Release 

(Wellness -kineziológia),

 Tibeti energiák,
 Családállítás,
  Ősi kelta 

gyógyító technikák.

+36-30-336-0604  www.flabélos-göd.hu

MIRE JÓ?

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

10 PERC
A SZÉP ÉS KARCSÚ

ALAKÉRT

RÁZD MAGAD FORMÁBA!
FLABÉLOS-GÖD
ALAKFORMÁLÓ STÚDIÓ

KEZDJEN EL MOST 
FELKÉSZÜLNI 
A BIKINI SZEZONRA!
MINDEN 
KOROSZTÁLYNAK!
��NÁLUNK SZEMÉLYRE 
SZABOTT ODA FIGYELÉST 
KAP!
IGÉNY SZERINT 
ÉLETMÓD - TANÁCSADÁS
MÁRCIUSTÓL 
SZÉP- KÁRTYÁT IS 
ELFOGADUNK!

fogyás, alakformálás, zsírégetés, 
csontritkulás megelőzésére, 
gerincproblémákra, inkontinencia 
ellen, cukorbetegek vérkeringé-
sének javítására, növeli az anyag-
cserét, gyorsítja az emésztést, 
cellulitis ellen, javítja 
a közérzetet.

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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Tojótyúkok eladók – 500 Ft/db. 
2131 Göd-Újtelep, Fóti út 6., Telefon: (06-30) 442-1323

Hagyományos készítésű és saját füstölt áruval 
(tarja, sonka, lapocka, comb stb.) várjuk kedves vásárlóinkat 

Gödön, az Ady Endre út 24. szám alatt (a posta mellett). 
Nyitva tartás:

kedd-péntek 7:30-tól 17-ig, szombat 7-től 12-ig

Húsvéti sonkavásár!

Hasznosítsa a Nap korlátlan és ingyenes energiáját! 
Környezetbarát áramtermelés megbízható német 
napelemes rendszerrel, 25 év teljesítmény garanciá val.

Hivatkozzon a Gödi Körképre, és ingyenesen felmérjük 
lehetôségeit!

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

Felejtse el a magas 

villanyszámlákat!

www.wagnersolar.hu

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

Wagner Solar - Gödi Körkép 84x124 mm.indd   1 2012. 03. 05.   9:10:24
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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

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  

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Masszázs_Sziget_press3_84x124.pdf   1   2013.01.24.   10:51:43

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

Gödieknek KEDVEZMÉNY!

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

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.

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

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

vagy bármely Egészségpénztáras kártyával!
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• 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

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

ROBOGÓVÁSÁR!

SZEMÉLYGÉPKOCSIK KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁSA, BIZOMÁNYOSI ÉRTÉKESÍTÉSE, 

HITELÜGYINTÉZÉS.

KARAMBOLOS, SÉRÜLT AUTÓK JAVÍTÁSA 
KÁRÜGYINTÉZÉSSEL EGYÜTT.

Autószerviz, javítás, olajcsere, gumiszerelés!

BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

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

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)

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

Fakivágás! Veszélyes fák 
kivágása alpintechnikával 

is, kosaras daruval. 
Az elszállítás megoldható. 

Tel.: (06-30) 463-4070,
(06-27) 337-353

BŐR- ÉS TEXTIL-
RUHÁZAT-JAVÍTÁS,

ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Kertkarbantartás, fakivágás. 
Szállítás utánfutós 

személygépkocsival. 
Gépkocsivezetés-gyakorlás 

jogosítvánnyal rendelkezőknek. 
Telefon: (06-20) 333-5417.

Automata mosógépek
szervizelése garanciával, 

márkától függetlenül.
Vízszerelés, bojlerek javítása.

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

Vasalást vállalok.Ica. 
Telefon:

(06 20) 357-5200 
(06 27) 632-847

KÉMÉNYBÉLELÉS-AKCIÓ
KÉMÉNYJAVÍTÁS

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

www.kemenyepites.eu

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

TISZTELT ADÓZÓK!
Alapítványunk a gödi TOPhÁZ Speciális Otthonban élő 
220 halmozottan sérült lakó rehabilitációját támogatja. 
Az szja 1%-ából 2012-ben befolyt összeget, 1 411 695 Ft-ot 
a kuratórium döntése alapján tavaly nyaralások, gyerek-
programok és egyéb rendezvények támogatására fordí-
tottuk. 
Kérjük, személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával 
segítse továbbra is munkánkat.
Köszönjük a támogatást!

A Teljes Életért Alapítvány kuratóriuma
(adószámunk: 19180454-1-13)

A több lóval 
rendelkező 

lótulajdonosok 
számára további 

10% kedvezményt 
biztosítunk

 a bértartás árából!

További információkért érdeklődjön 
a (06 70) 617-8481-es telefonszámon vagy keressen 
fel bennünket személyesen a Kincsem Lovardában 

(Sződliget, Szeszgyár utca)! http://kincsemlovarda.hu

Bokszos tartás 

Ridegtartás

A MÁRCIUS és ÁPRILIS hónapokban 
érkező lótartóknak kedvezményes áron 

kínáljuk szolgáltatásainkat!

Tavaszi kedvezmény a sződligetiFelhívás a társadalmi 
szervezetekhez
A Gödi Körkép 2013. áprilisi és májusi számában 
díjmentesen hozhatják nyilvánosságra adószá-
mukat azok a társadalmi szervezetek, amelyek 
Göd területén fejtik ki tevékenységüket.

Az akcióban azok a szervezetek is részt vehetnek, 
amelyek nem gödi székhelyűek, de tevékenysé-
gükkel a város lakossága számára helyben kínál-
nak valamilyen szolgáltatást.

Lapunk így szeretne segítséget nyújtani ahhoz, 
hogy az 1 százalékos adófelajánlások kedvezmé-
nyezettjei a gödi civilszervezetek legyenek.

Kérjük azokat a társadalmi szervezeteket, ame-
lyek élni kívánnak a lehetőséggel, hogy nevüket, 
adószámukat és tevékenységi körük legfeljebb 
150 karakterből álló rövid leírását 2013. március 
20-áig küldjék el a szerkesztőség e-mail címére: 
korkep@god.hu

Gödi Körkép



Tel.: 06-30 740-6780

Hozd ki magadból
a legtöbbet!

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

Kövess minKet:
KaRaKteR-m sZÍni KÉPZô

KARAKTER-M SZÍNI KÉPZô

Kérjük, támogassa munkánkat
a személyi jövedelemadója 1%-ával!
Egyesületünk a következőkkel foglalkozik:
• környezeti nevelés
• erdei iskola 
• önkéntesség
• Süni tábor
• aktív természetvédelem

Adószám: 19263164-2-19
Bővebb információ honlapunkon: 
www.pangea.hu

Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület

Bővebb információ honlapunkon: 



Tombola – Fődíj: sportpóni
Büfé: bogrács, kolbász, szendvicsek...

17.00-tól az est zárása, az 17.00-tól az est zárása, az 
Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy Irigy Hónaljmirigy 
fergeteges koncertje.fergeteges koncertje.

Egész napos programjaink:
Country tánc • Állatsimogató • Bohóc 
Gyereksátor • Lovas hintózás 
Sétalovaglás • Pónilovaglás

Elérhetőségeink: 
Sződliget, Szeszgyár utca az Ilka-patak mentén.
További információk
a http://kincsemlovarda.hu webcímen.
Németh Ildikó – tel.: 70/617-8481
Zádeczky Zsolt – tel.: 70/615-7842

Tombola – Fődíj: sportpóni
Büfé: bogrács, kolbász, szendvicsek...

Egész napos programjaink:
Country tánc • Állatsimogató • Bohóc 
Gyereksátor • Lovas hintózás 

Elérhetőségeink: 
Sződliget, Szeszgyár utca az Ilka-patak mentén.
További információk
a http://kincsemlovarda.hu webcímen.
Németh Ildikó – tel.: 70/617-8481
Zádeczky Zsolt – tel.: 70/615-7842

Tavasznyitó nyílt nap és háziverseny a sződligeti

Kincsem Lovardában
2013. március 30-án (szombaton) nyílt nap 
és háziverseny várja a lovak iránt érdeklődőket.

Rendezvényünk háziasszonya Csomor Csilla színművésznő.
10.00: Western nyitótánc, majd a polgármester úr köszöntője.

Támogatóink:

Versenyeink:
• Ügyességi kezdő, haladó
• Ugró kezdő, haladó
• Gyorsasági
• Fogathajtó

Bemutatóink:
• Karusszel
• Kincsem lovastanulók
• Fogathajtók
• Western:

RC RANCH Szlovákia
• Goór Mária és Lévai Ramóna 

bemutatója 
• Fríz, kaszkadőr
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