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Tombola – fődíj: sportpóni
Büfé: bogrács, kolbász, szendvicsek...
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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
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Tavasznyitó nyílt nap és háziverseny a sződligeti

Kincsem Lovardában
 2013. április 21-én (vasárnap) 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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Testületi ülés márciusban
Munkaterv szerinti ülés – 2013. március 27.

Új területtel bővült az I. számú háziorvosi körzet
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár számára készült adatközlés 
során kiderült, hogy a  Szálender-tanya valamennyi házi gyermekorvosi 
körzeten kívül helyezkedik el. A háziorvosi területi ellátási körzetek meg-
állapításáról szóló rendelet módosításával a probléma megoldódott: a te-
rület ezentúl az I. számú körzethez tartozik. 

Módosították Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratát
Az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása rögzítette, 
hogy a  Családsegítő Szolgálat feladatellátási helye átkerül a  Duna-part 
Nyaralóházakból a Kisfaludy u. 7. szám alá. A költözés várhatóan április 
közepén valósul meg. A szolgálat többi elérhetősége változatlan marad, 
telefon: (06 27) 336-407 és (06 20) 511-3339; e-mail: godicsaladsegito@
gmail.com 

Új álláshelyek a TESZ-nél és a Polgármesteri Hivatalban
A Munkaügyi Központ váci kirendeltségének adatai szerint március 15-
étől a korábbi 6 helyett csak 2 fő közcélú foglalkoztatására lesz lehetősé-
ge a városnak. Ahhoz, hogy az adóosztály, az irattár és az ügyfélszolgálat 
feladatainak ellátása továbbra is zavartalan maradjon, egy fő köztisztvise-
lői álláshellyel bővítik a Településellátó Szervezet központi irányításának 
létszámát. Az új munkatárs a TESZ-nél kerül állományba, de a Polgármes-
teri Hivatalban lát majd el iktatói feladatokat, május 1-jétől. 

Műanyag-újrahasznosító üzem létesül
Elfogadták a városrendezési hatástanulmányát annak a cégnek, amelyik 
a TSZ-major területén műanyag-feldolgozó üzemet kíván létesíteni. A vál-
lalkozás területe a  lakóövezettől 150 méterre található. A munkavégzés 
a lakott területet zavaró zajjal nem jár. A műanyagot aprítják és olvaszt-
ják, nem égetik, így a technológia betartása mellett a környezetet zavaró 
szag nem keletkezik. 

A Helyi Építési Szabályzat módosítása
A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításával kapcsolatosan Bertáné 
Tarjányi Judit főépítész beszámolt arról, hogy a HÉSZ véleményezésének 
egyeztető tárgyalása 2013. március 11-én megtörtént. Az eljárás engedé-
lyeztetési szakasza ezzel lezárult, és megindulhat a közzétételi eljárás. 

Szennyvízelvezetési szolgalmi jogot kért egy lakos 
az Önkormányzattól
Lakossági kérésre elvi tulajdonosi hozzájárulását adta az Önkormányzat 
ahhoz, hogy a  kérelmező egy önkormányzati tulajdonú ingatlan terü-
letén található bukóaknán keresztül köthesse rá szennyvízcsatornáját 
a közcsatornára. Szolgalmi jogot szavazott meg a  testület lakossági ké-
résre, csatornahálózatra való rácsatlakozás ügyében. A szennyvízelveze-
tési szolgalmi jog alapításával járó összes költség az ingatlan tulajdonosát 
terheli.

Elkészült az éves járdaépítési terv
A Képviselő-testület megszavazta a 2013. évi járdaépítési és közbeszerzé-
si tervet. Részleteket külön cikkben, a lap 4. oldalán közlünk.

Vállalkozó üzemelteti a csónakházat
A Képviselő-testület egy vállalkozóra bízta a felsőgödi csónakház üzemel-
tetését. A szerződés tartalmáról és a szolgáltatás bővüléséről részleteket 
közlünk az 5. oldalon. 

Járdaépítési koncepció – 
2013
Több mint két kilométer járda megépítését sza-
vazta meg a  Képviselő-testület, közel 19 millió 
forintos értékben. Az új járdák térkőburkolatos ki-
vitelben, terv szerint másfél méteres szélességben 
készülnek, a helyi adottságokhoz igazodva 
•  a Honvéd soron a Virág és a Jászai utca között
•  a Nemeskéri úton a Jókai és a Lázár, a Pöltenberg 

és a Kölcsey, valamint a Pöltenberg és a Jókai utca 
között

•  a Rákóczi úton a Szent István és a Harang, illetve 
a Harang és a Kiss utca között

•  Bócsán a buszforduló és a Mayerffy utca között.
Emellett kijavítják a  Pesti út 29. előtt a  buszváró 
lépcsőjét, valamint a  felsőgödi vasúti aluljáró tö-
rött lépcsőfokait is.

Régi-új igazgató a JAMH 
élén
A benyújtott négy közül Szabó Imréné pályázatát 
ítélte a  legjobbnak a  Közművelődési Oktatási és 
Sport Bizottság. Előterjesztésüket ellenszavazat 
nélkül fogadta el a  Képviselő-testület, s  újabb öt 
esztendőre bizalmat szavazott a  jelenleg is e stá-
tuszt betöltő igazgató aszonynak.
Markó József polgármester elmondta, hogy dönté-
sük azt jelzi, Szabó Imréné munkájával elégedett 
a város vezetése. Azon a testületi ülésen, amelyen 
az  eredményt is kihirdették, a  Képviselő-testület 
tagjai gratuláltak a  sikeres pályázathoz, és az  el-
múlt évekhez hasonló, színvonalas vezetői mun-
ka folytatásához jó egészséget kívántak a  régi-új 
igazgatónak.
Szabó Imrénével a  József Attila Művelődési Ház 
mindennapjairól májusi lapszámunkban terve-
zünk hosszabb interjút.

Háziorvos 
telefonszámának 
megváltozása
Helyesbítés
Előző számunkban tévesen jelent meg 
dr.  Lepp-Gazdag Anikó háziorvos telefonszá-
ma. A doktornő elérhetősége helyesen:
(06 27) 534-444.

Képviselői fogadóóra
Dr. Bognár László városi képviselő április 22-én, 
hétfőn 17 és 18 óra között fogadóórát tart a Gödi 
Polgármesteri Hivatal épületében, az  I. emelet 
19. számú szobában. Várja a 8. sz. választási kör-
zetben élőket, illetve a város bármely lakosát. 
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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): 77 290

A TESZ és az intézmények pénzkészlete (számlákon lévő összegek 
+ pénztár): 10 565

Lekötött betétek összesen: 770 000
Az ÖK pénzkészlete összesen (számlákon lévő összegek + 
pénztárban lévő összegek + lekötött összegek): 857 855

A folyószámlahitel összege: 0
A 2013-ban eddig befolyt adóbevételek összege: 558 329
A legutóbbi kimutatás óta a normál finanszírozási műveleteken 
kívüli, 10 millió forintot meghaladó tétel(ek): az Ifjúság utca u. 6. 
szám alatti ingatlan vételára

21 000

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

Dr. Pintér György
alpolgármester

Lezárult a művelődési ház igazgatói pályázata
Szabó Imréné jelenlegi igazgatót választotta meg a testület a József Attila 
Művelődési Ház igazgatói posztjára. A vezetői megbízatás öt esztendőre 
szól. Bővebben a 4. oldalon foglalkozunk a témával.

Ingatlanvásárlás
A Polgármesteri Hivatal udvarán jelenleg ügyvédi irodaként működő, 55 
m2 alapterületű épületrész megvásárlása ügyében január végén képvi-
selőkből álló munkacsoport alakult, amelynek feladata az volt, hogy a vá-
ros számára a lehető legkedvezőbb feltételekben állapodjon meg az in-
gatlan tulajdonosával. A tárgyalások eredményeként az eredetileg kínált 
6 millió forintos vételárnál egy millió forinttal kevesebbért juthat hozzá 
az Önkormányzat az épülethez, amelyben jelenleg ügyvédi iroda üzemel. 
A vételárat három év alatt kell kifizetni, addig az ingatlanban a jelenlegi 
tulajdonos folytatja praxisát. A kedvező eredményt elért munkacsoport 
tagjai Rábai Zita (Városvédők Egyesülete), Forró Gábor (Fidesz) és Sipos 
Richárd (Jobbik) voltak.

Köztéri szoborra nyert pályázatot a város
Ötmillió forintot nyert a város pályázaton Kincsem, a csodakanca szobrá-
nak elkészíttetéséhez és felállításához. A témával kapcsolatban részletek 
ezen az oldalon olvashatók.

Felújítási munkálatok a révnél 
Hlavács Judit képviselő kérdésére Popele Julianna, a  beruházási osztály 
vezetője tájékoztatást adott arról, hogy a  Jávorka utca végén a  tavaly 
megnyert pályázati forrásból újítják fel a  sétányt. A  kivitelezést az  Ön-
kormányzat által előírt műszaki tartalommal és vázlatrajzok alapján a rév 
üzemeltetője végzi.

Csónakház és kerékpárkölcsönző
Vállalkozásnak adta ki a  város a  felsőgödi csónakház üzemelte-
tését. Az  új szolgáltató a  csónakhely-bérlést ezentúl is biztosít-
ja, emellett kerékpárkölcsönzőt és kerékpárszervizt is üzemeltet 
majd. A szerződést határozott időre kötötték, a bérleti díj a város 
bevételeit gyarapítja.

Szobrot állít a város 
Kincsemnek
A maximálisan megkapható ötmillió forintos 
pályázati támogatást nyerte el Göd váro-
sa Kincsem, a  csodakanca szobrának elké-
szíttetéséhez és felállításához. A  megbízott 
szobrász ajánlata alapján a  városnak még 
körülbelül 10 millió forinttal kellene hozzájá-
rulnia a megvalósítás költségeihez. A szobor 
a Kincsem Parkba kerülne, Iván Kovács László 
mellszobrának a helyére, amelyet a Petőfi tér-
re helyeznének át.
A szoborállítás ismét felszínre hozta régi vá-
gyunkat, a Kincsem istálló sorsának rendezé-
sét. A városi képviselők egy része társadalmi 
összefogást kezdeményezne ez ügyben. A té-
mával bővebben foglalkozunk a  következő 
lapszámunkban.

Megváltozik néhány 
közterület elnevezése
Februári ülésén több, eddig kétértelmű 
helyzetet okozó közterület-elnevezést mó-
dosított a  Képviselő-testület, illetve olyan 
területeknek is nevet adott, amelyeket idáig 
csak helyrajzi szám alapján lehetett beazo-
nosítani.
Új közterület-elnevezéseink az  Oázis utca, 
a Golf utca, a Várdomb utca és az Arany Lász-
ló sétány (az alsógödi Duna-parton). Egy-
egy újabb szakasszal bővült a Szeder, a Béke 
és a  Móricz Zsigmond utca, míg a  korábbi 
Ságvári köz és az azt keresztező utca ezután 
Bercsényi Miklós nevét viseli majd. Az  átne-
vezések összesen tizenhárom ingatlannál 
okoznak címváltozást. Az érintett tulajdono-
sokat levélben értesítik a  teendőikről, illet-
ve új házszámtáblájukat az  Önkormányzat 
a jogerős határozattal el is küldi a számukra. 
Szintén az Önkormányzat értesíti a közterület 
nevének változásáról a  közműszolgáltatókat 
és a földhivatalt.

Felhívás
A Göd Városi Televízió munkatársat keres az adások műszaki ki-
vitelezésére és a technikai háttér biztosítására. A jelentkezéseket 
a (06 30) 439-3400-as telefonszámon várjuk.

A polgármesteri hivatal 
névváltozása
A 2013. január elsején hatályba lépett új ön-
kormányzati törvény előírásainak megfele-
lően megváltozott a  polgármesteri hivatal 
elnevezése. A régi nevet – Göd Város Önkor-
mányzatának Polgármesteri Hivatala – egy-
szerűbb, könnyebben használható elnevezés 
váltja fel. Az alapító okirat, valamint a szerve-
zeti és működési szabályzat módosítása után 
az intézmény neve ezentúl Gödi Polgármes-
teri Hivatal.
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közélet

Tisztelt Gödi Polgárok!
Mint tapasztalhatták, 2012 márciusá-
ban megküldtük az  önkormányzati 
adóztatással összefüggő egyenleg-
értesítőket. Költségtakarékossági 
szempontból az  értesítőkkel együtt 
továbbítottuk a gépjárműadóval kap-
csolatos határozatokat is. Elnézésüket 
kérjük, ha emiatt csak az első féléves 
befi zetési határidő (2013. március 18.) 
„közvetlen közelében” kapták meg 
a  küldeményeinket. Ezúton is jelez-
zük, hogy a  gépjárműadó-határoza-
tokban szereplő összegek első félévre 
eső részét – feltéve, hogy az  ügyfél 
nem fellebbez – a kézhezvételtől szá-
mított 30 napon belül lehet késedel-
mipótlék-mentesen megfi zetni. 

Ismételten kérünk mindenkit a  lejárt 
esedékességű tartozásainak haladék-
talan rendezésére. Ennek elmaradása 
– indokolt esetben bírósági végrehaj-
tó bevonásával – végrehajtási eljárás 
lefolytatását eredményezheti. A vég-
rehajtó közreműködése a  tartozás 
további 20-30 százalékkal történő 
emelkedését vonhatja maga után.

Az első negyedévében nagyon sok 
felszólítólevelet küldtünk ki az elmúlt 
évekre vonatkozó talajterhelési díjak 
bevallássainak pótlása, illetve a fenn-
álló díjtartozások rendezése céljából 
is. (A törvényi szabályozás szerint 

5 évre visszamenőleg követelhető 
a tartozások megfi zetése.) A kiküldött 
felhívásaink a  Dunamenti Regioná-
lis Vízmű Zrt. (mint szolgáltató) éves 
adatszolgáltatásain alapultak. Ezek 
– mint kiderült – sajnos nagyon sok 
hibás adatot tartalmaznak. Emiatt sok 
olyan ügyfelünk is felszólítást kapott, 
aki korábban már rákötött az  ingat-
lana előtt lévő csatornavezetékre. 
A téves adatok miatti felszólításokért 
elnézést kérünk. 
Kérjük azon ügyfeleinket, akiktől a fel-
hívásunkban tévesen a csatornaveze-
tékre való csatlakozás utáni időszakra 
kértük a  talajterhelési díj megfi zeté-
sét, hogy szíveskedjenek a  csatorna-
bekötés „átvételekor” (üzembe he-
lyezésekor) a  DMRV Zrt.-től kapott 
szolgáltatási szerződés másolatát 
elküldeni a  részünkre. Ha ez nincs 
meg, akkor a  meglévő legrégebbi, 
már csatornadíj-fi zetést is tartalma-
zó vízszámla másolatát továbbítsák 
a  részünkre. Természetesen arra is 
van lehetőség, hogy ügyfélfogadási 
időben az  említett dokumentumok 
valamelyikét behozzák, hogy arról 
az Adóosztály munkatársa másolatot 
készíthessen.

Azokat, akik még egyáltalán nem, 
vagy csak 2012-ben kötöttek rá a csa-
tornahálózatra, és az  elmúlt évről 
még nem adtak bevallást, illetve nem 

teljesítettek befi zetést, az alábbiakról 
tájékoztatjuk: 
A vonatkozó törvényi előírás szerint 
a  2012. évről is 2013. március 31-ig 
kellett volna teljesíteni a  bevallást és 
a befi zetést. Ezért kérünk minden érin-
tettet, hogy az elmulasztott bevallását 
és befi zetését haladéktalanul pótolja, 
illetve teljesítse. Ellenkező esetben 
a  vízfelhasználó mulasztási bírsággal 
szólítható fel a kötelezettségére.

A talajterhelési díjjal kapcsolatos be-
vallási nyomtatvány – amely elektroni-
kusan is kitölthető – a www.god.hu → 
Nyomtatványok → Adóosztály nyom-
tatványai → Talajterhelési díj bevallási 
nyomtatvány 2012. vonalon érhető el. 
(Ez a nyomtatvány természetesen pa-
píralapon is átvehető, munkaidőben 
a  Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgá-
latán, ügyfélfogadási időben pedig 
az Adóosztályon.) A talajterhelési díjról 
szóló 43/2006. (XII. 14.) sz. Ök. rende-
let hatályos szövege a www.god.hu → 
Rendelettár → Helyi rendeletek egy-
séges szerkezetben útvonalon, a  2/3 
oldalon található meg. 

Együttműködésüket, valamint a meg-
fi zetett adókat, díjösszegeket minden 
adófi zető polgárnak ezúton is kö-
szönjük.

Jakab Gábor, 
az Adóosztály vezetője

Februárban és márciusban 
Gödön elhunytak

Jancsik József László 88 éves

Busai Gáborné (sz.: Hetesi Verona) 65 éves

Horváth Lajosné (sz.: Zsom Emma Anna) 

78 éves

Hidvégi Béla Gábor 88 éves

Rajcsok Gyula 56 éves

Oláh Katalin 36 éves

Borsné Pataki Anikó 38 éves

Pápai Lászlóné (sz.: Tarcsa Margit) 64 éves

Márciusban Gödön házasságot 
kötöttek
Mócsai Zsolt és Molnár Krisztina

 A Városi Önkormányzat 
 Szivárvány Bölcsőde 
 két új szolgáltatást indít 
 a Göd, Komlókert u. 19–21. alatti új épületében.

 Előre egyeztetett időpontban 
 szakképzett kisgyermeknevelőkkel 
 vállaljuk gyermekek napközbeni felügyeletét.

A szerdai napokon 9 és 12 óra között játszócsoportunkba 
közös játékra várjuk a gyermekeket, együtt a szüleikkel.

Érdeklődni a (27) 532-990-es telefonszámon, 
illetve a helyszínen lehet.

Kedves kisgyermekes családok!

Aktuális információk az önkormányzati adóról és a talajterhelési díjról
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A szokatlan hideget, havat hozó 
idei március 15-én Gödön, 
a  Huzella Tornacsarnokban kez-

dődött a  városi ünnepség Markó 
József polgármester köszöntőjével és 
a Németh László Általános Iskola nö-
vendékeinek műsorával, amelyben 
hangsúlyos szerepet kaptak a  forra-
dalom értékei, máig érvényes példa-
képei.
A hótól ragyogó Kossuth téren a pro-
tokoll mellőzésével, egy-egy főhajtás-
sal helyezték el a  tisztelet és az  em-

lékezés virágait a  résztvevők, majd 
a  program a  Nemeskéri-Kiss-kúria 
pipatóriumában folytatódott.
A Gaude kórus tolmácsi népdalcsokra, 
Lengyel György, valamint Soós Rebeka 
és Csata Antal Márton szavalatai fog-
ták közre Csender Levente író, pedagó-
gus ünnepi beszédét.
Csender a forradalom kitörésének kö-
rülményeiről, ismert és kevésbé köz-
tudott háttéreseményeiről beszélt. 
Így az  asszonyok szerepéről, akik 
a francia minta után készítették el és 

hímezték a  magyar kokárdákat, és 
tűzték fel a  fellelkesített forradalmá-
rokra. Szendrey Júlia és Laborfalvi Róza 
Petőfinek és Jókainak készítették el 
e  jelképeket, s  őket aztán asszonyok 
sokasága követte. A  székelyudvarhe-
lyi születésű író megemlékezett arról 
is, hogy Petőfi Sándor rövid életéből 
egy esztendőt töltött Erdélyben, s ott 
ismerte meg feleségét a  nagykárolyi 
bálon. Koltón töltötték mézeshetei-
ket, majd Petőfi a  szabadságharc so-
rán több erdélyi településen is járt, 
s útját a mai napig emléktáblák őrzik. 
Csender Levente beszélt a  Nyerges-
tetőn megvívott csatáról is, amelyet 
Kányádi Sándor azonos című versével 
idézett a jelenlévő vendégek elé.

– Ha tragikus is a  történelmünk, ha 
nagy is a veszteségünk, vannak igazi 
hőseink, akik ma is példaként állnak 
előttünk – fejezte be gondolatait 
Csender Levente.

A városi megemlékezésen a Képviselő-testület tagjai is részt vettek

Csender Levente író szerint 1848 hősei előtt 
nem elég fejet hajtani - életművüket kell 
megismernünk

A Németh László Iskola műsorát még 
a legkisebbek is szívesen fogadták  

„Mi magunk törpék vagyunk, de óriások vállán állunk, ezért messzebb nézhetünk, 
és többet láthatunk, mint az elődeink.”

(Bernard de Chartres)

Városi ünnepség 1848 
márciusának 165. évfordulóján

Állami kitüntetést 
kapott Pászthy Júlia
Balog Zoltán, az  emberi erőforrá-
sok minisztere nemzeti ünnepünk 
alkalmából, a  köztársasági elnök 
megbízásából március 14-én adta 
át a  Magyar Érdemrend tisztike-
resztje, a  Magyar Érdemrend lo-
vagkeresztje, valamint a  Magyar 
Arany, Ezüst és Bronz Érdemkereszt 
kitüntetéseket.
Mások mellett a  Magyar Érdem-
rend tisztikeresztje (polgári ta-
gozat) kitüntetésben részesült 
Pászthy Júlia Liszt Ferenc-díjas 
operaénekes, a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem docense, váro-
sunk tisztelettel övezett polgára.
Szívből gratulálunk!
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Érzelmi és erkölcsi nevelés 
az óvodában

A Kincsem Óvodában március 14-én minden csoport 
részt vett a gyermekintézmény 1848. március 15-ére 
emlékező ünnepségén. Az óvodai dolgozók kórusa 

énekekkel, mesével és verbuválással mutatta be a  leg-
kisebbeknek a  magyar történelem e  fontos eseményét 
és annak máig példamutató értékeit. A Gödi Körképnek 
Szőke Zsófia óvodavezető nyilatkozott:

– Az  új Köznevelési Törvény 2011. évi elfogadása után 
sürgető volt az Óvodai nevelés országos alapprogram-
jának módosítása. Mások mellett engem is az  a  meg-
tiszteltetés ért, hogy a  Magyar Pedagógiai Társaság 
Kisgyermek-nevelési Szekciójának tagjaként aktívan 
részt vehettem a  2012. december 17-én elfogadott 
alapprogram törvényelőkészítő munkacsoportjában. Ki-
emelt figyelem irányul az új kerettörvényben az érzelmi, 
erkölcsi és közösségi nevelésre. A vonatkozó törvény 3. 
pontja ki is mondja: „Az óvoda a  gyermek nyitottságára 
épít, és ahhoz segíti a  gyermeket, hogy megismerje 
szűkebb és tágabb környezetét, amely a  hazaszeretet 
és a  szülőföldhöz való kötődés alapja, hogy rá tudjon 
csodálkozni a  természetben, az  emberi környezetben 
megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.” 
Talán sokak számára meglepő lehet, hogy az  óvodai 
foglalkozásokon is megjelenik az állampolgári nevelés. 
A  Kincsem Óvodában mindez azt jelenti, hogy valljuk 
és meg is fogalmazzuk a  most készülő új pedagógiai 
programunkban: a gyermek is teljes jogú tagja a társa-
dalmunknak. Célunk, hogy a  gyerekek nyitott, önálló 
gondolkodású, fejlett logikai készséggel és vitakultúrá-
val rendelkező, toleráns személyiségekké váljanak, akik 
problémaérzékenyen kezelik a  különféle élethelyzete-
ket. Óvodánkban komplex készségfejlesztő programot 
dolgoztunk ki annak érdekében, hogy a  gyermekeink 
a demokratikus és etikus viselkedés szabályait maguké-
nak valló felnőttekké váljanak, és ebben a kommuniká-
ciós, együttműködési és szociális készségek fejlesztésé-
nek kiemelt szerepet adunk.

E program egyik fontos szegmensének megnyilvánu-
lását láthattuk ma az óvodában, a hagyományőrzést és 
a  hagyományápolást – mondta el lapunknak az  intéz-
mény vezetője.

V. Pálfai Kinga

A hagyományok ápolását az erkölcsi és közösségi nevelés 
részeként már az óvodában el kell kezdeni 

Újabb munkálatok a Kincsem 
Óvodában

A január végén megtartott közmeghallgatáson is el-
hangzott, hogy a  felsőgödi Kincsem Óvoda egyes 
falszakaszai nedvesednek, és ennek következtében 

a folyosó, illetve az egyik csoportszoba levegőjében mér-
hető gombaelemek száma a szülők által indítványozott és 
az Országos Epidemiológiai Központ által elvégzett hiva-
talos mérés adatai szerint is meghaladja az  úgynevezett 
megegyezéses határértéket. 

Amint arról márciusi lapunkban beszámoltunk, az  Ön-
kormányzat a  probléma megoldása érdekében az  óvoda 
folyosóján elbontatta a  rossz szellőzésért felelős fabur-
kolatot, és eltávolíttatta a  mögötte található falfelületen 
a  vakolatot. Az  újravakoláshoz speciális technológiát al-
kalmaztak, amely biztosítja a fal megfelelő szellőzését, és 
megakadályozza a  penészedés újbóli kialakulását. Az  el-
végzett munkálatok minőségét február 18-án a Járási Né-
pegészségügyi Intézet szakértője is ellenőrizte, és azt min-
denben megfelelőnek találta. 

Dr. Pintér György alpolgármester lapunk kérdésére elmond-
ta, hogy áprilisban sor kerül a  munkák második ütemére 
is. A  kérdéses csoportszobában is elvégzik a  szükséges 
beavatkozást, annak ellenére, hogy a  járási tisztifőorvos 
a  február 18-án kiküldött munkatársának szakvéleménye 
alapján megállapította: „Az  utóellenőrzés időpontjában 
a csoportszobában dohosodás nem volt érezhető, pené-
szesedés nem volt látható.”

Az újabb munkálatok részleteiről Kádár Zsuzsanna, mér-
nök, a Polgármesteri Hivatal munkatársa adott felvilágo-
sítást, aki elmondta: 
– Április 5-én a  TESZ dolgozói a  Polgármesteri Hivatal 
műszaki felügyeletével a  Nyuszi csoport szobájában is 
leszedik a  falburkoló elemeket. A  régi vakolat leverését 
követően a helyreállítás technológiáját a burkolat mögött 
tapasztalt állapotnak megfelelően választják meg, de min-
denképpen úgy, hogy a fal megfelelően szellőzhessen. 

A csaknem nyolcvanéves épületben az  óvodavezetésnek 
az utóbbi időben gyakran kell különböző műszaki problé-
mákat kezelnie – nyilatkozta Szőke Zsófia óvodavezető, aki 
azt is elmondta, hogy a munkálatok idejére a gyerekeket 
– várhatóan egy-két napra – a tornaterembe költöztetik át.

A hosszú távú megoldást – ahogyan az több testületi ülé-
sen is elhangzott már – az épület teljes felújítása jelentené. 
Ehhez azonban jelentős, mintegy 300 millió forintnyi for-
rásra lenne szükség. 
– Az Önkormányzat folyamatosan keresi a pályázati lehe-
tőségeket. Ha kiírnának egy óvodakorszerűsítési-felújítási 
pályázatot, az ország legnagyobb, egy telephelyen műkö-
dő óvodája, a Kincsem Óvoda vélhetően jó eséllyel kapna 
támogatást. Addig pedig az esetlegesen felmerülő problé-
mákat azonnali intézkedések formájában kezeljük a jövő-
ben is – fogalmazott dr. Pintér György alpolgármester. 

Koditek Bernadett
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A Dunakanyar Egészséges 
Gyermekeiért Alapítvány
A közhasznú társadalmi szervezet el-
sősorban a  gödi gyermekek sporto-
lási lehetőségeinek megteremtését 
támogatja. Az alapítvány adószámán 
keresztül támogathatók még az aláb-
bi intézmények, illetve szervezetek is:
•  Kincsem Óvoda 
•  MAFC Kajak-Kenu Szakosztály
•  GDSE Röplabda és Tánc Szakosztály
•  Mozdulj SE Ülőröplabda Szakosztály
•  GDSE Ju-Jitsu Szakosztály 
•  GDSE–BBSC Judo Szakosztály
Adószám: 18710357-1-13

Bozóky Gyula Alapítvány
Kérjük, hogy a  személyi jövedelem-
adó 1 százalékának felajánlásával tá-
mogassák a  felsőgödi Bozóky tér és 
a templomkert felújítását. 
Adószám: 18710034-1-13

Búzaszem Alapítvány
Alapítványunk keresztény, magyar, 
családias nevelést nyújtó iskolát épít 
Gödön. 
Adószám: 18713714-2-13

Dunai Vízisport Alapítvány
Az alapítvány a vízi sportot űző fiata-
lokat és a GSE Kajak-kenu Szakosztá-
lyát támogatja. Részt vállalnak a Göd 
Kupa mellett vízitáborok szervezésé-
ben és a Duna-part takarításában.
Adószám: 18684388-1-13

Játszoda Egyesület 
Gyermekek fejlesztőpedagógiai el-
látásával foglalkozunk. Egyénre sza-
bott, komplex módszerekkel segítjük 
a gyermekek fejlődését. Az 1%-os fel-
ajánlás minden évben nagyban segíti 
munkánkat.
Adószám: 18703313-2-13

Gödi Napsugár 
Waldorf Alapítvány
A Gödi Waldorf Óvoda gyermeke-
inek nevében köszönjük, ha adója 
1  százalékával alapítványunkat tá-
mogatja. Gödi Waldorf Óvoda – ahol 
jó gyereknek, szülőnek és óvó néni-
nek lenni.
Adószám: 18686902-1-13

Gödi Sirály 
Közhasznú Egyesület
Kulturális és tömegsportrendezvé-
nyek, hátrányos helyzetűek segíté-
se, életmód és életminőség javítása. 
HATHÁROM, ARANY PERTLI, RÉKA, 
OKTOPA, csütörtöki és vasárnapi 
nyílt foci.
Adószám: 18706024-2-13

Gödi Sportegyesület
A város legnagyobb sportegyesülete 
a  gyermekeknek és a  felnőtteknek is 
számos lehetőséget kínál a szabadidő 
hasznos eltöltésére, a  sportolásra és 
a versenyekre való felkészülésre. 
Adószám: 19836454-2-13

Gödi Városfejlesztő és Szépítő 
Egyesület
Gondozzuk a  Pázmány utcai temető 
melletti kerékpáros pihenőt és kör-
nyékét, valamint a  svájci sétány egy 
részét. Mi készítettük a Kossuth utcai 
Duna-parti játszórétet.
Adószám: 18687453-1-13

Magyar Őstörténeti 
Munkaközösség Egyesület
A közhasznú szervezet eddig ötször 
tartott tudományos értekezletet 
a  városunkban. Folyóirata, az  Eleink 
– magyar őstörténet évente négyszer 
jelenik meg, és a városi könyvtárban 
is olvasható. 
Adószám: 18695601-1-13

Németh László Általános Iskola 
Gyermekekért Alapítványa 
Az alapítvány köszönettel fogadja tá-
mogatásukat. Kérjük, személyi jöve-
delemadójuk 1 százalékával segítsék 
továbbra is munkánkat. Gyermekeink 
érdekében a jövőben is számítunk fel-
ajánlásaikra.
Adószám: 18675809-1-13

Violin Kulturális 
Közhasznú Alapítvány
Kérjük, támogassa személyi jövede-
lemadója 1 százalékának felajánlásá-
val a Gaude Kórus zenei tevékenysé-
gét!
Adószám: 18710429-1-13

A társadalmi szervezetek figyelmébe
Lapunk szeretne segítséget nyújtani ahhoz, hogy az 1 százalékos adófelajánlások kedvezményezettjei a gödi civil-
szervezetek legyenek. 
A Gödi Körkép 2013. májusi számában is díjmentesen hozhatják nyilvánosságra adószámukat azok a társadalmi szer-
vezetek, amelyek Göd területén fejtik ki tevékenységüket. 
Kérjük azokat a további civilszervezeteket, amelyek élni kívánnak a lehetőséggel, hogy nevüket, adószámukat és te-
vékenységi körük legfeljebb 150 karakterből álló leírását 2013. április 20-áig küldjék el a szerkesztőség e-mail címére: 
korkep@god.hu 

Kérjük, támogassák a helyi társadalmi 
szervezeteket adójuk 1 százalékával!
Tisztelt Olvasóink!
A városunkban működő civilszervezetek tevékenységükkel számos módon járulnak hozzá a lakosság igényeinek 
kielégítéséhez, Göd társadalmi, kulturális és sportéletének gazdagításához, mindennapjaink színesebbé tételé-
hez. Kérjük, személyi jövedelemadójuk 1 százalékának felajánlásával támogassák a helyi társadalmi szervezetek 
működését!
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Gödi Gyermektábor – 
Kincskereső kalandok 
a Duna partján
Idén nyáron hat héten át hat különböző 
témában várja a gyerekeket élményekben 
gazdag nyári tábor a  Duna-part Nyara-
lóházak üdülőterületén, a  város szerve-
zésében. A  programmal kapcsolatban 
Nyizsnyik Judit táborvezetőt, a  Németh 
László Általános Iskola tanárát kérdeztük.

Milyen céllal indítják útjára a gyermektá-
bort? 
– Elsősorban a  gödi családoknak szeret-
nénk egy olyan szolgáltatást nyújtani, 
amely segítséget jelenthet számukra ah-
hoz, hogy a felügyeletet igénylő, 7-12 éves 
gyerekek nyári szünidejének érdekes és 
értelmes eltöltéséhez helyben találhassa-

nak magas színvonalú, ugyanakkor mérsé-
kelt áron elérhető kínálatot. A Duna-parti 
ősfás területen sorakozó kényelmes fa-
házakban el tudjuk szállásolni a gyereke-
ket, így a tábor szolgáltatásai napközis és 
bentlakásos formában is igénybe vehető-
ek. A  gödiek mellett szívesen fogadunk 
távolabbról érkező kisdiákokat is. 

Miben kíván újat, különlegeset nyújtani 
a gödi Duna-parti tábor?
– Ötnapos kalandtáborokat szervezünk, 
hetente más és más témában. A  tábo-
rokban a  sok-sok változatos program 
és valamennyi egyéb tevékenység egy-
egy kerettörténetbe ágyazódik bele, így 
a  gyerekek tulajdonképpen egy egész 
héten át tartó izgalmas játékban vehet-
nek részt, amelynek célja az elrejtett kincs 
megtalálása, és az  érte járó meglepetés 

jutalom megszerzése. Az első turnus 2013. 
július 1-jén indul. Az  egyhetes kalando-
kat úgy terveztük meg, hogy a  gyerekek 
fantáziáját megmozgató kerettörténet 
messzemenően lehetőséget nyújtson 
a  város és a  táborhely kiváló adottságai-
nak kihasználására. A  résztvevők hétről 
hétre egy-egy szórakoztató kincskeresés 
forgatókönyvébe illesztve próbálhatják ki 
a  kajakozást, a  lovaglást, de természete-
sen lesz strandolás, hajókázás, kirándulás, 
kézműves foglalkozások, szabadtéri főzés, 
tábortűz és számháború, egyszóval min-
den, ami igazi élményt jelenthet egy nyári 
táborozás során. A célunk az, hogy a gye-
rekek örömteli, feledhetetlen kalandként 
éljék meg a  táborban eltöltött időt, és 
minden este türelmetlenül várják a  játék 
másnapi folytatását. 

A változatos programon túl milyen elő-
nyöket kínál még a tábor?
– Az ötnapos kalandjáték során elhivatott, 
tapasztalt pedagógusok foglalkoznak 
a gyerekekkel. A program kidolgozása so-
rán a  szülők munkaidejét is igyekeztünk 
figyelembe venni, a  játékos időtöltések 
így 8-tól 18 óráig egész napos elfoglalt-
ságot jelentenek a  táborozóknak. A  ked-
vező árú részvételi díj tartalmazza a külső 
helyszíneken zajló programok belépője-
gyeinek árát, az  útiköltségeket, a  bősé-
ges étkezést, illetve a  bentlakó gyerekek 
számára a  szállás költségeit is. Jelenleg 
azon dolgozunk, hogy olyan partnereket 
találjunk, akik a szociálisan rászoruló gye-
rekek táborozásának költségeit – legalább 
részben – átvállalják, lehetővé téve, hogy 
a szerényebb anyagi körülmények között 
élő gödi családok is igénybe vehessék ezt 
a szolgáltatást. 

Duna-part Nyaralóházak
Hatalmas ősfás terület a lakosság szolgálatában
A felsőgödi Duna-parton gyönyörű természeti környezetben található az  a  több 
ezer négyzetméternyi üdülőterület, amely az önkormányzat szándékai szerint a jö-
vőben szabadidős közösségi programok és kulturális rendezvények ideális hely-
színeként áll majd a lakosság rendelkezésére. A Belügyminisztérium tulajdonában 
lévő ingatlant jelenleg is a város tartja fenn, a  jövőben pedig szeretné saját tulaj-
donába venni. Az óriási parkot, amelynek területén több kőépület és számos faház 
áll, a  korábbi években főként szállóvendégek elhelyezésére használták. A  tervek 
szerint a jövőben más funkciót kap az üdülőterület: a kőépületek közösségi tereit 
és a parkot megnyitják a város közösségi életében szerepet vállaló társadalmi szer-
vezetek, valamint a lakosság előtt, és egy sokoldalúan kihasználható szabadidőköz-
pont működik majd itt, amelynek szolgáltatásait bárki igénybe veheti. 

Göd és környéke számtalan lehetőséget biztosít a gyermekek önfeledt nyaralásához. 
Képünkön a 2005. júniusi gyermektábor egyik csoportja látható

Nevelek-dombi számháború. Nyári kaland, 
amely később is visszaidézi a gyermekkor 
boldogságát 

Egyesületeknek, csoportoknak, baráti társaságoknak kedvező (akár ingye-
nes) lehetőséget biztosítunk a Duna-part Nyaralóházak szabadtéri terüle-
tein és épületeinek termeiben lebonyolítandó kulturális, szabadidős, sport- 
vagy más rendezvényeihez. 
E-mail: kommunikacio@god.hu, tel.: (06 20)296-3030.
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A gyermektábor programajánlata
A Duna-parti kalandtáborban napfény, friss levegő, feled-
hetetlen szünidei élmények és gondtalan nyaralás várja 
a  gyerekeket egy, az  életkori sajátosságaiknak megfelelő-
en összeállított, tartalmas program keretei között. A tábor 
résztvevői a legendák mesés világába csöppennek, és egy 
öt napon át tartó, izgalmas társasjáték részeseiként élhetik 
át gyermekkoruk egyik legemlékezetesebb kalandját. A hat 
turnus mindegyike más és más témára épülve kínál a fantá-
ziát és a kreativitást is fejlesztő izgalmas időtöltést, sok-sok 
játékot és felhőtlen pihenést.

Helyszín: Felsőgöd, Duna-part Nyaralóházak 

Korhatár: 7-12 év

Időtartam: 5 nap, 4 éjszaka bentlakással vagy napközi tar-
tózkodás 8-tól 18 óráig.

Turnusok és kalandok:
július 1–5.   Mit rejtett Mátyás király kincses-

ládájába Beatrix királyné?
július 8–12. A honfoglaló magyarok titka
július 15–19. A török szultán rejtélyes paran-
csa
július 22–26. A keresztes lovagok esküje
július 29. – augusztus 2. A dunai kalózok átka
augusztus 5–9. Egy elfelejtett varázsige

Elhelyezés: A  szállás 3 és 4 ágyas, zuhanyozóval, WC-vel, 
hűtőszekrénnyel felszerelt, teraszos faházakban biztosított. 
A  programok részben az  üdülő területén, részben külső 
helyszíneken zajlanak.

Részvételi díj:
A napközi táborban 25 000 Ft/hét/fő, amely tartalmazza 
a meleg ebédet desszerttel, a tízórait és az uzsonnát gyü-
mölccsel, a belépőjegyeket a különböző programokhoz és 
az útiköltséget a programokhoz való eljutásra.

A bentlakásos táborban 33 000 Ft/hét/fő, amely a fentieken 
túl tartalmazza a szállásköltséget, a vacsorát és a reggelit.

A részvételi díjat két részletben kell megfi zetni: 10 000 Ft 
előleg a jelentkezéskor, a fennmaradó összeg pedig a tábor 
kezdetekor fi zetendő.

Jelentkezési határidő: az  első két turnusra 2013. június 
15-éig, a  további négy hétre pedig legkésőbb a  turnusok 
kezdete előtt két héttel. Amennyiben lesz még szabad hely, 
későbbi jelentkezés is lehetséges.

Elérhetőségeink: telefon: (06 20) 314-2642 vagy (06 21) 
292-0021 (Berényi Júlia) • e-mail: berenyi@liwet.hu 
 
Ízelítő a tábor programjaiból:
lovaglás, strandolás, kajak-kenu oktatás, sportprogramok, 
kézművesség, hajókázás, tábortűz, főzés a  szabadban, ki-
rándulás, számháború.

Az UNESCO Világörökségi Listájára 
kerülhet a gödi Limes is 
Párbeszéd a Gödöt is érintő Ripa Pannonica UNESCO Világörökségi 
Listájára történő nevezésének gazdasági hatásáról – ezzel a cím-
mel szervez előadást Hirschberg Attila, a Magyar Limes Szövet-
ség ügyvezető elnöke, aki egyébként a Duna-menti nemzetközi 
UNESCO Világörökség „A Római Birodalom határai programjá-
nak” az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kijelölt projekt-
gazdája. Az előadásra 2013. április 19-én kerül sor a József Attila 
Művelődési Házban.
A latin eredetű limes kifejezés a Római Birodalom védelmét szol-
gáló, a császárkorban létesített szárazföldi határvonalat jelenti, 
melynek mentén helyezték el a katonai táborokat. A Göd-Bócsá-
ról készült légi felvételeken jól látszanak az egykori határerődít-
mény alapjainak nyomai. 
Talán hamarosan Göd, Dunakeszi, Szob és Verőce számára is el-
érhető közelségbe kerül – ha a városunkat is érintő Ripa Panno-
nica a világörökség része lesz – térségünk turisztikai és gazda-
sági hasznosításának egy merőben új perspektívája. A lehetőség 
– már csupán méreteinél fogva is – egyedülálló Magyarország 
turisztikai történetében. A Ripa Pannonica nevezése az UNESCO 
Világörökségi Listájának eddigi legnagyobb sorozatjelölése! 
Hazánk történetének egyik legnagyobb gazdasági és – a szakér-
tők szerint – turisztikai lehetősége akár három éven belül is meg-
valósulhat. A projekt komoly munkahelyteremtő lehetőségeket 
is jelenthet! 

A József Attila Művelődési Ház szeptember hónapban a Kulturá-
lis Örökség Napok alkalmával helytörténeti kiállítás megnyitását 
tervezi.
A sikeres tárlat megvalósításához jelenleg rendkívül kevés anyag-
gal rendelkezünk, ezért fontosnak érezzük, hogy gyűjtést szer-
vezzünk. Mindenekelőtt Göd város történelmi, helytörténeti 
helyeinek, valamint helytörténeti értékű tárgyainak, bútorainak, 
dokumentumainak feltérképezését kezdeményezzük. Kérjük azon 
lokálpatrióta érzelmű lakosainkat, akik bármilyen helyi relikviával, 
ilyen jellegű tárggyal rendelkeznek, hogy az alábbi elérhetősége-
inken jelentkezzenek!
Kapcsolat: szabo.zsuzsa@godimuvhaz.hu, (06 20) 485-4791.
A kölcsönadott tárgyakat, relikviákat a  tulajdonosoknak vissza-
szolgáltatjuk, ajándékozás esetén pedig egy későbbi állandó hely-
történeti kiállítás anyagába beépítjük.

A Retró Ady Klub – Felsőgöd közelgő 100 éves jubileuma jegyében 
–, csatlakozva a fenti felhíváshoz, örömmel készít digitális másola-
tokat a nagyra becsült elődök, neves személyiségek, egykori egye-
sületek, szervezetek régi tagjainak közéleti, társasági és kulturális 
emlékeiről, fi ókok mélyén megőrzött fényképeiről, korabeli újsá-
gokról, amatőr fi lmekről. 
Idén elsősorban a 90 éves Dalárda, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
a régi orvosok, pedagógusok és iskolai osztályok képeivel szeret-
nénk bővíteni digitális archívumunkat.
Kapcsolat: roner@vnet.hu, (06 30) 950-9415, vagy
gabor.galle@gmail.com, (06 30) 370-2491.

Helytörténeti 
kiállítás készül
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Közterületi fák és bokrok 
karbantartása, faültetés
– Szeretnénk felhívni az  ingatlantulajdonosok figyelmét 
arra, hogy az  utcafrontjukon található fák, sövények és 
bokrok karbantartása kötelező feladatuk. A  növények 
védelmében a  vegetációs időszak kezdete előtt célszerű 
az úttest, illetve a kerékpárút és a járda fölé behajló ágakat 
visszametszeni, az útkereszteződések beláthatóságát aka-
dályozó növényzetet kezelni. A  közterületi fák kivágása 
minden esetben illetékmentes, de engedélyköteles!
Amennyiben valaki közterületre szeretne fát ültetni, kér-
jük, előtte egyeztessen szakemberrel a  környezetbe illő 
fajtákról, hiszen az  egyes fajták gyökérzet- és lombkoro-
namérete eltérő, s a nem körültekintően kiválasztott fa né-
hány év múlva kárt tehet a járdában vagy a légvezetékek-
ben – mondta el lapunknak Jakab Júlia, az Önkormányzat 
környezetvédelmi előadója.

Környezetvédelmi hírek

Jezsuita fiatalok végeztek 
önkéntes munkát
Városunkban töltöttek néhány napot a budapesti Szent 
Ignác Jezsuita Szakkollégium lakói, és felajánlották, hogy 
szívesen vállalnának Gödön valamilyen önkéntes mun-
kát. Ennek szellemében március 9-én  negyven fővárosi 
diák önkéntes takarítást végzett a Duna-part Nyaralóhá-
zak területén, amely nagy segítség  volt a nyári felkészü-
lésre, hiszen hamarosan megnyílik ez a gyönyörű terület, 
amely a szabadidős és kulturális programok egész sorát 
kínálja majd a  város lakóinak, kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. 

Városi nagytakarítás
Az Önkormányzat idén tavasszal is közös takarításra 
hívja mindazokat, akik szívesen áldoznak egy délelőt-
töt a város köztereinek rendbe tételére.

A nagytakarítás időpontja:
2013. április 27., szombat, 9.00–12.00 óra

Találkozási pontok:
•  Felsőgödi Duna-part
•  Felsőgödi sportpálya
•  Bozóky tér
•  Alba-kerti lejáró, a homoksziget északi csúcsánál
•  Feneketlen-tó
•  Széchenyi strand
•  Vasútállomások
•  Nemeskéri Parkerdő (Kiserdő)
•  Alsógödi sportpálya
•  Nemeskéri úti csempebolt
•  OVIT-kanyar
•  Oázis Lakópark, a kis élelmiszerbolt előtt
•  Bócsai buszforduló
•  Gödi külterületeken illegális lerakók felszámolása

– A  városi nagytakarítás hagyományai 2008-ra nyúlnak 
vissza, s  az  elmúlt öt esztendőben felhívásunkra szép 
számmal csatlakozott a lakosság a tavaszi akcióhoz, ame-
lyet a tisztább és élhetőbb közterületek érdekében hirdet-
tünk meg. Eddig valamennyi általános iskola és a Piarista 
Szakiskola is részt vett a  munkában, a  saját környezetük 
rendbetételével. Több külterületi helyszínen sikerült már 
felszámolni az  illegális hulladéklerakást, ám még mindig 
akadnak olyan, a városhoz tartozó részek, ahol sajnos év-
ről évre újratermelődik a takarítanivaló. 2013-ban a  lako-
sok és az önkormányzati képviselők javaslatára a korábbi-
aknál több helyszínen lesz takarítás, illetve szemétgyűjtő 
pont. Minden segítő kezet várnak a szervezők! – mondta 
el lapunknak a városi nagytakarítás koordinátora és gaz-
dája, Szabó Csaba, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság alelnöke. További információ a (06 30) 817-3620-
as telefonszámon kérhető.

A TESZ szemétszállítási 
osztályának közleménye
Injekciós tű szúrta meg egy munkás kezét a hulladékválo-
gatóban.
– Egy gödi lakos használt injekciós tűt dobott a  szelek-
tív hulladékok közé. Habár anyagában (fém és műanyag) 
a tárgy megfelelne a szelektív gyűjtési módnak, veszélyes 
hulladéknak minősül, tehát tilos a sárga zsákba helyezni, 
csakúgy, mint bármilyen kommunális hulladékot. 
A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítására rendszeresí-
tett sárga zsákokba kizárólag papír, műanyag és fém ház-
tartási szemét helyezhető, döntően csomagolóanyagok: 
italos dobozok és palackok, tejtermékek műanyag poha-
rai és fémfóliái, konzervdobozok, papír- és nejlonzacskók, 
kozmetikumok, tisztítószerek flakonjai, irodai papírszemét 
és hasonló, zsíros, olajos szennyeződéstől mentes, újra-
hasznosítható anyagok – tájékoztatott bennünket Sillóné 
Kőműves Mónika, a TESZ munkatársa.
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Lakossági 
tájékoztató
rezsicsökkentés, megújuló 

energiaforrások Hasznosításával
A megújuló energiaforrásokat hasznosító berende-
zések számos megoldást kínálnak azok számára, akik 
költségtakarékosan, környezettudatosan és egészsé-
ges környezetben kívánnak élni. A dunakeszi székhe-
lyű Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezetője, Beleznai 
Nándor lakossági tájékoztatón mutatja be, hogy meg-
újuló energiaforrások hasznosításával miként csök-
kenthetőek a háztartások rezsiköltségei. A napkollek-
tor, napelem, hőszivattyú és pellet kazán működését 
és előnyeit bemutató ingyenes előadás végén az  ér-
deklődők a kérdéseikre is választ kapnak.

A rendezvény ideje:
2013. május 10. (péntek), 18 óra

Helyszín: József Attila Művelődési Ház
(2134 Göd, Pesti út 72.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A belépés díjtalan.

Egy családi vállalkozás keretében új kertészet nyílt Felső-
gödön, a főút mellett. Náluk a mai és a leendő kerttulaj-
donosok, a kertépítő és öntözőrendszer-telepítő vállal-

kozások egyaránt személyre szabott figyelemmel kapnak 
szakmai segítséget és előzékeny kiszolgálást. Az igényes ki-
alakítású belső udvar parkolójából indulhatnak az ügyfelek 
körülnézni és – beszélgetni. Mert, ahogyan azt Zanathyné 
Juni Katalin tulajdonostól megtudtuk, ebben a  kertészeti 
árudában érdemes kérdezni.
– Munkatársaink végzős hallgatók a Corvinus Egyetem ker-
tészmérnöki karán. A teljes körű és ingyenes szakmai tanács-
adás nem csupán a nálunk kapható termékekre vonatkozik, 
hanem a  hozzánk betérő kerttulajdonosok már meglévő 
növényeivel kapcsolatos problémáira is. Igény esetén akár 
házhoz, pontosabban kerthez is megyünk, s helyben kezel-
jük a beteg zöldfelületeket. Igyekszünk személyes kapcsola-
tot kialakítani a vevőinkkel. Célunk a stabil törzsvásárlói kör 
kialakítása, melyhez egy kedvezményrendszert is kidolgoz-
tunk – mondta el lapunknak Katalin.

– Szemet gyönyörködtető a  növényállomány. Honnan 
szerzik be a termékeiket?
– Kizárólag magyar – és azon belül is amennyire csak lehet-
séges, helyi – termesztőktől származó, a hazai környezeti és 
éghajlati viszonyokhoz kiválóan alkalmazkodó növényeket 
értékesítünk. Persze a saját kínálatunk mellett nyitottak va-
gyunk az egyedi igények alapján történő beszerzésekre is.

– Milyen szolgáltatásokat kínálnak a vásárlóiknak?
– Kerttervezés, kertépítés és karbantartás; öntözőrendsze-
rek tervezése, telepítése és karbantartása, továbbá kerti 
tavak tervezése; belső terek (például irodák, vendéglátó-
helyek) dekorálása, ingyenes szaktanácsadás és házhoz 
szállítás. Az utóbbi Gödön, Sződön és Sződligeten szintén 
ingyenes.

– Milyen tippeket adna a  kerttulajdonosoknak a  tavaszi 
hónapokra?
– Azt tanácsolom, gondolják végig, hogy az  idén milyen 
jellegű munkákat, átalakításokat végeznének el a  kert-
ben, és azokat tervezzék meg pontról pontra. Szívesen 
segítünk abban, hogy például egy adott területű növény-
társulásba milyen fát érdemes ültetni, az  mekkorára nő, 
milyen karbantartást igényel. Április közepén itt az  ideje 
a gyepszellőztetésnek és az indító műtrágyázásnak, a nö-
vények visszametszésének, az  őszi lombmaradék kom-
posztálóba gyűjtésének, a kerti ágyások előkészítésének, 
az  első egynyári növények beszerzésének és elültetésé-
nek. Mindehhez valamennyi szükséges eszköz, a vetőma-
goktól a palántákon és a kerti szerszámokon át a talajjaví-
tó szerekig, természetesen sok-sok jó tanács kíséretében 
nálunk, a ZANAKERT-ben elérhető!

VPK

ottHon a kertben
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Elege van a magas energiaszámlákból? Ismerje meg, 
miként csökkenthetôk háztartása kiadásai megújuló 
energiaforrások hasznosításával!  

Május 10-én (péntek) 18 órakor ingyenes lakossági 
tájékoztatóval várjuk a gödi József Attila Mûvelôdési 
Házban!

Csökkentse rezsiköltségeit 

megújuló energiával!

www.wagnersolar.hu

Wagner Solar Hungária Kft. 
2120 Dunakeszi, Fóti út 92.
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Indul a II. Jobbik Konyhakertprogram
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Gödi Alapszerveze-
te a Virágzó Dunakanyar Kertészet támogatásával immá-
ron második alkalommal hirdet konyhakertprogramot. 

A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők saját maguk és csa-
ládtagjaik számára különféle zöldségeket termesszenek, illetve 
hosszú távon újjáélessze a konyhakertkultúrát.
A program meghirdetői szentül hiszik, hogy a kereskedelemben 
kapható, gyakran agyonpermetezett és a  fél világot átutazott 
növények kiváltása könnyen megoldható. Egy kis munkával, 
odafigyeléssel bárki képes lehet egészséges zöldségeket tenni 
a családja asztalára. 
A program lebonyolítói versenyt hirdetnek a  „Legszebb kony-
hakert” címért. A bírálóbizottság által a három legszebbnek ítélt 
konyhakert díjazásban részesül. A  zsűrizés szempontjai: a  meg-
termelt zöldségek minősége és a  konyhakert gondozottsága. 
A programban résztvevő első 30 jelentkező térítésmentesen kap 
vetőmag-egységcsomagot.
A 2013. évi II. Jobbik Konyhakertprogramban bárki részt vehet, 
aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:
1. Magánszemély, aki saját, illetve a  családja számára szeretne 
konyhakerti zöldségeket termeszteni.
2. Göd város belterületén vagy Sződ-Nevelek településrészen sa-
ját kerttel rendelkezik.
3. Szándékában áll a saját, gödi ingatlanán minimum 20 m2 alap-
területű konyhakertet kialakítani, és ott különböző konyhakerti 
növényeket termeszteni.
4. Vállalja, hogy legjobb tudása szerint gondozza a növényeket. 
Rendelkezik a kertműveléshez és gondozáshoz szükséges szer-
számokkal, valamint vállalja az együttműködést a Jobbik Kony-
hakertprogram szervezőivel.
5. Elfogadja, hogy adatait a program szervezői statisztikai célok-
ból nyilvántartsák, és bizalmasan kezeljék.

Jelentkezni lehet: a  lakcím és a  telefonos elérhetőség (vagy 
e-mail cím) megadásával e-mailben az info@viragzodunakanyar.hu 
címen, vagy telefonon a (06 70) 379-9220-as számon. 

Jelentkezési határidő: 2013. április 28. A  „Legszebb Konyha-
kert” címért bárki indulhat, akár saját vetőmaggal vagy palánták-
kal is, ha a program feltételeit elfogadja, illetve a fenti határidőig 
jelzi részvételi szándékát a megadott elérhetőségek valamelyi-
kén. A jelentkezőket értesítjük az egységcsomagok átvételének 
helyéről és idejéről, valamint a zsűrizésről is.

Madarak és fák napja
2013. május 12-én vasárnap 10-től 17 óráig
a Duna-part Nyaralóházak területén
(2132 Göd, Jósika utca 14.)
A programból: Zöld Sarok – környezetvédelmi infor-
mációs pult gyerekeknek és felnőtteknek, erdész, 
madarász interaktív előadása, természetfotó-kiállítás 
a  Szenzor Fotókör tagjainak munkáiból, gödi zeneis-
kolás növendékek mini koncertjei, a  GDSE táncszak-
osztályának műsora, a  Grease TSE bemutatója, mini 
sportágválasztó – a gödi szakosztályok bemutatkozása, 
egészségügyi szűrések, kézműves foglalkozások.

Fővédnökök: Markó József polgármester és Kovacsik 
Tamás, a  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-
ság elnöke
Szervező: Göd Város Önkormányzata; társszervező: 
a Búzaszem Iskola
A rendezvény ideje alatt a szervezők a résztvevők szá-
mára büfét, bográcsebédet biztosítanak.
Minden gödi családot szeretettel várnak!

Találd ki újra!
Újrahasznosítást népszerűsítő pályázat általános isko-
lás tanulók részére.
Készíts újrahasznosítható anyagokból használati vagy 
dísztárgyat, és juttasd el a remekművedet 2013. május 
8-án 16 óráig Jakab Júlia környezetvédelmi előadóhoz, 
a Polgármesteri Hivatalba!
A pályázat eredményhirdetése és díjazása a Madarak és 
fák napja rendezvényén, a Duna-part Nyaralóházak te-
rületén lesz, 2013. május 12-én vasárnap, 14 órakor.

Gyermekrajzpályázat
A városi könyvtár idén is meghirdeti tavaszi gyermekrajzpá-
lyázatát a madarak és fák napja alkalmából 4-18 éves gyere-
keknek.
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.
Díjkiosztás: 2013. május 12-én, vasárnap 11 órakor 
Duna-part Nyaralóházak (Göd, Jósika u. 14.)
A rajzokat kiállítjuk május 9. és 21. között a központi könyvtár-
ban (Pesti út 72.)
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.
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Lejárt a türelmi idő – minden 
kutyát chipezni kell
2013. január elsejétől minden kutyát kötelező chippel 
ellátni. Az országos sajtóban is megjelent hírrel kap-
csolatban szerkesztőségünk megkeresett egy gödi 
állatorvost is, annak érdekében, hogy az  ebtulajdo-
nosok – ha eddig nem értesültek volna egyéb forrá-
sokból – minél alaposabb tájékoztatást kaphassanak 
a rendeletről.

Dr. Muka Péter Pál állatorvos nyilatkozott lapunknak:
– Gödön kb. 4-5 ezerre tehető a kutyák száma. A chipe-
zés legfőbb előnye az élethosszig tartó azonosíthatóság, 
ami szükséges lehet az  állatok elvesztése, az  állatokkal 
való visszaélés, állatkínzás, oltásellenőrzés stb. esetén.
A chipezésnek ismert hátránya nincs. Területenként vál-
tozó lehet az  arány, de szerintem 80 százalékban eleget 
fognak tenni a  chipezésnek az  állattulajdonosok. Ennél 
többen akkor fognak jelentkezni az  állatorvosoknál, ha 
rendszeressé válnak a beharangozott komoly büntetések. 
A  gazdáknak nem jelent különösebb anyagi megterhe-
lést a chip, az ára nem több egy-két csomag kutyatápnál. 
A chipezés a kutyának nem okoz komoly fájdalmat, körül-
belül egy injekció beadásához hasonló kellemetlenséget 
jelent. A  saját praxisomban évente 20-30 kutya szökik el 
otthonról vagy sétáltatás közben. A chip alapján bármelyik 
ebet könnyen azonosítani lehet az állatorvosi rendelőkben 
vagy a menhelyeken – tájékoztatta lapunkat dr. Muka Pé-
ter Pál állatorvos.
Fontos tudni, hogy az éves kötelező veszettség elleni ol-
tás alkalmával az állatorvosoknak jelenteniük kell a chi-
pezetlen állatokat. Gödön is a  jegyző hatásköre a  kor-
mányrendelet betartatása és a kötelezettség ellenőrzése, 
amit rövid időn belül meg is kezdenek a hivatal által fel-
hatalmazott munkatársak. Elsősorban valóban a kóborló 
ebeket, de a  közterületen 
sétáltatott kutyákat is 
ellenőrizhetik, a  kö-
telezettség pedig 
a  saját ingatlanon 
belül tartott kedven-
cekre is vonatkozik.
Gödön a  chipezés – 
avagy a  törvény szövegét 
idézve: a  transzporderrel 
való megjelölés – ren-
delőnként változó díjsza-
bás ellenében történik. 
A  kutyatartók a  beavat-
kozás áráról érdeklődje-
nek az állatorvosnál.

Tavasszal is tartsunk rendet!
A szokatlan időjárás és a  hosszú tél késleltette a  tavaszi kerti 
munkák kezdetét. A  jó idő beköszöntével megkezdődik a  fák 
és bokrok metszése, az  ősszel lehullott falevelek összegereb-
lyézése. Az így keletkezett kerti hulladékok kezelését Göd Város 
Önkormányzata a  helyi környezetvédelmi szabályokról szó-
ló 6/2000. (II. 22.) sz. Ök. rendeletének 11. §-a határozza meg, 
az alábbiak szerint:
„Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposz-
tálással történhet.
(2) a/ Avar és egyéb kerti hulladék megsemmisítésére irányuló 
tűzgyújtás és égetés Göd város teljes közigazgatási területén 
csak pénteken engedélyezett! Az  égetés maximum 30 percig 
tarthat, a tartós füstölés nem megengedett.
b/ Szeles időben, továbbá nyári évszakban (május 1-jétől augusz-
tus 31-ig) szemétégetés céljából tűzgyújtás szabad térben nem 
megengedett. A tűzvédelmi szabályok szigorúan betartandók.”

A kerti munkálatokhoz, az  ingatlanok esetleges felújításához, 
építéséhez sok esetben építőanyag, föld, homok, sóder szük-
séges, melyeket az ingatlan tulajdonosa gyakran csak a közte-
rületen tud elhelyezni. Az  ingatlanok előtt történő bármilyen 
anyag tárolása engedélyköteles, amelyet szintén a hivatkozott 
rendelet szabályoz:

„7. § A közterület rendje (1) Közterületen anyagot lerakni és tá-
rolni, közterületet elfoglalni, illetve a rendeltetéstől eltérő mó-
don használni csak engedély alapján lehet.” (A közterület hasz-
nálati díját és az engedély kiadásának feltételeit a 34/1991. (XI. 
21.) sz. Ök. rendelet szabályozza.)

A közterület-felügyelet feladatai közé tartozik még a közlekedés 
rendjének felügyelete és a  szabálytalanságok szankcionálása 
is. A tapasztalataink alapján gyakori a csúcsidőkben, különösen 
a  zsúfolt helyeken történő várakozás, a  behajtás szabályainak 
áthágása például az iskolák, az óvodák és a vasútállomások kör-
nyékén. E helyeken és időpontokban mindannyiunk testi épsége, 
de különösen az idősek érdekében gyakran végzünk ellenőrzést, 
és ha kell, bírságolunk. A közintézmények, forgalmas útvonalak 
ellenőrzése során munkatársaink nem egyszer tapasztalják azt, 
hogy a szabálysértések elkövetői veszélyeztetik a közlekedőket.
A leggyakrabban szankcionált közlekedési szabálysértések bír-
ságainak összege, a mérlegelés lehetősége nélkül:
•  „mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla tilalmának meg-

szegése: 30 000 Ft
•  „megállni tilos” jelzőtábla tilalmának megszegése: 10 000 Ft
•  „várakozni tilos” jelzőtábla tilalmának megszegése: 10 000 Ft

Ezúton kérjük a  lakosságot, hogy a  tisztább, szebb, rendezet-
tebb és biztonságosabb városkép érdekében vegyék fi gyelem-
be a fent leírtakat.

Közterület-felügyelet

Elérhetőségeink:
Hétfő: 08.00 – 18.00
Kedd: 07.30 – 16.00
Szerda: 07.30 – 16.00
Csütörtök: 07.30 – 16.00
Péntek: 07.30 – 12.00

  
Telefon: (06 27) 530-038
Halasztást nem tűrő,
sürgős esetekben:
(06 20) 476-1138
E-mail: kozteruletf@god.hu
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– Valójában mi is a tényleges felada-
tuk a vadászoknak?
– Úgy érzem, a  vadászok, a  vadász-
társaságok társadalmi megítélése 
legalábbis ambivalens. Ez persze jó-
részt tájékozatlanságból fakad. Ha 
dúvad pusztítja a kerti veteményt, jól 
jön a vadász segítsége. De egyébként 
pedig miért lő erdei állatokra? A  va-
dásztársaságok munkája, a szervezett 
és tervezett vadászat a következőkről 
szól: fenn kell tartanunk a hazai vad-
állomány egészséges egyensúlyát, 
ami egyszerre két dolgot is jelent. 
Egyrészt gondozzuk, és ha kell, etet-
jük a  vadon élő állatokat, másrészt 
elvégezzük az  indokolt selejtezést, 
kilövést. A feladatunk tehát a szerve-
zett vadgazdálkodás, szigorú szabá-
lyokkal, meghatározott rend alapján. 
„Öncélú” vadászat nem létezik Ma-
gyarországon.
S nem mellékes az sem, hogy mi eb-
ben a  vadásztársaságban a  környe-
zetért, a terület megóvásáért is sokat 
teszünk. A vadász alapvetően környe-
zetvédő, a  rendre figyelő ember. Ez 
Gödön a gyakorlatban is megvalósul: 
együttműködünk a polgárőrséggel és 
a rendőrséggel a kábelégetők, a fatol-
vajok, a szemetet illegálisan az erdő-
be hordók, a rongálók ellen. A vadász 

kinn van a  terepen, nyitott szemmel 
jár, szereti és óvja az erdőt. 

– Mit jelent a vadgazdálkodás a min-
dennapi gyakorlatban?
– Azt tudni kell, hogy évről évre csök-
ken a  vadállomány, itt a  környéken 
és országosan is. Pontosabban fogal-
mazva, az egyensúly felborult. Példá-
ul túl sok a róka, amely a természetes 
élelme híján bejön a lakott területek-
re, a  kertekbe, ételmaradékot keres 
a komposztban, megdézsmálja a ku-
kákat. Mára hál’ istennek megfékez-
ték a veszettséget, tehát nem kell fél-
ni a rókáktól. Igen ám, de éppen ezért 
túlszaporodtak. De túlszaporodtak 
a  varjak és a  szarkák is. Ebből az  kö-
vetkezik, hogy megtizedelik a  hasz-
nos madarakat. Jöttek is sorra a beje-
lentések, hogy a  téli madáretetőkön 
pusztított a  varjú, szarka. A  vadász 
feladata, hogy helyreállítsa a biológi-
ai egyensúlyt. Göd és Dunakeszi kör-
nyékén a fácánfiókának, a kisnyúlnak 
alig marad esélye, amint megszületik, 
lecsap a szürkevarjú vagy a róka.

– De önök nem csupán ragadozókra 
vadásznak...
– Ha túlszaporodnak a  fácánkakasok, 
akkor bajba kerülnek a  tyúkjaik, a  sok 

kakas „leveri” azokat. A kakast azért kell 
kilőni, hogy megfelelő legyen az  ivar-
arány, tehát nyolc tyúkra jusson egy ka-
kas, ugyanis a  természetes szaporulat 
szempontjából ez az ideális arány.
Az őzek közül azt, amelyik beteg, sán-
ta vagy rossz alkatú, hibás az agancsa, 
ki kell lőni, mert a rossz habitusú állat 
rosszat örökít tovább: óvni kell a  ge-
netikai állományt.
A vaddisznók országosan elszapo-
rodtak – az  itteni területen is sok 
van belőlük. Ráadásul Göd környéke 
korábban nem volt a  vaddisznónak 
élőhelye. Itt inkább a fácán és a nyúl 
a  jellemző. A  vaddisznó egyébként 
a  kisnyulat, a  fácánfészket is elpusz-
títja, s a mezőgazdaságban is komoly 
károkat okoz. Az  elmúlt évben több 
mint 20 vaddisznót lőttünk ki ezen 
a 3000 hektáros területen.

– Mi jellemző gödi a vadászterületre?
– A  miénk nem igazán gazdag va-
dászterület – a vadaknak nem ideális 
a  környék. Annyira kicsi a  vadállo-
mányunk, hogy eddig mindössze 18 
fácánkakast és öt nyulat lőttünk ki. 
Ennek oka többek között az aszályos 
időjárás. A  környező homokterülete-
ken nincs tó, nincs patak, nincs meg-
felelő ivóhely. A rókák pedig a fészkek 
elpusztításával, a fiatal állatok megfo-
gásával akadályozzák a szaporulatot.
A vadászok feladata, hogy az egyensúly 
megbillenését megpróbálják kiigazíta-
ni. A mi társaságunk tagjai is végeznek 
ilyen munkát: minden héten felrakunk 
egy terepjáró autóra 1000 liter vizet, és 
vannak úgynevezett dagonyák, amiket 
mi magunk alakítottunk ki, melyekbe 
vizet viszünk az  állatoknak. A  gombá-
szok, az erdőjárók biztosan találkoztak 
már velük. 
Tehát etető- és itatóhelyeket alakí-
tunk ki, ám ez nem helyettesíti a ter-
mészetes élőhelyi adottságokat. 
Hiányoznak például a  makkot termő 
tölgyesek – a  homok bizony nem 
igazi élőhely a  vaddisznók számá-
ra. De a  vadállományt megzavarják 
a  terepmotorosok, a  quadosok, sőt 
a  kutyások is, hiszen a  vadon élő ál-
latok a  nyugodt helyeket kedvelik. 
A kutyának elemi ösztöne, hogy örül, 
ha ugorhat, ha futhat, ha kergethet – 
ám amikor a szegény őzeket kergetik, 
azok nekirohannak a  vadkerítésnek 
vagy kiszaladnak a  főútra. Nézze, itt 
a vadásztársaságunk irodájának a  fa-

Puskák és kalandok
Ahol az erdő, ott a vad – tartja a régi mondás. Ám napjainkban már nem 
csupán az erdőkben találkozhatunk vadon élő állatokkal… Ahogyan az már 
korábbi lapszámainkból is kiderült, rókákkal például városunk belterületén 
is egyre többször összefuthatunk. Pedig a vadon élő állatokkal a vadászok-
nak van dolga: az ő feladatuk a vadgazdálkodás. Minderről a Göd környé-
ki területeken működő Nemeskéri VT 2006. vadásztársaság elnökével, 
Horváth Szabolccsal beszélgettünk.
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lán ezek mind-mind a  területünkön történt 
vadelütésektől kimúlt őzek agancsai. Meg-
számolhatunk itt vagy ötvenet...

– Mire ügyeljenek az  autósok, illetve mit te-
gyenek, ha már megtörtént a baj?
– A legfontosabb, hogy óvatosan, lassabban 
vezessenek. Főleg az  ivarzási időszakban, 
amikor a bakok „megszédülnek”, nem tartják 
a szokásos az útvonalukat, összevissza járnak. 
Legtöbbször ilyenkor történnek a balesetek.
Ha már megtörtént a  baj, akkor bennünket 
kell hívni, hogy elvigyük az elpusztult állatot. 
De elsősorban figyelni kell: vegyék komolyan 
a kihelyezett figyelmeztető táblákat. 

– Kik lehetnek a vadásztársaság tagjai?
– Jelenleg huszonketten vagyunk ebben a va-
dásztársaságban. Nem egy gazdag vadásztár-
saság a miénk, már a terület adottságai miatt 
sem. Tagdíjat fizetünk, ez a fő bevételünk. El-
sősorban azok jelentkezésének örülünk, akik 
helybéliek, itt laknak vagy földjük van a kör-
nyéken. A  vadásztársaság közgyűlése dönti 
el, hogy felvesszük-e tagjaink közé a  jelent-
kezőt. Hogy jobban megismerjük, a jelöltnek 
felajánljuk, hogy jöjjön el velünk vendégként, 
meghívottként vadászni, dolgozni, hajtani 
– ezzel mi is jobban megismerjük őt, és ő  is 
látja, milyen társaságba csöppen, milyen kö-
telezettségei és jogai lesznek a társaságban.

Pásztor Balázs

Horváth Szabolcs a Nemeskéri VT 2006. 
vadásztársaság elnöke

Szép, szőke szerelmünk, a Tisza
Premier előtti vetítés a Retro Ady Klub áprilisi 
összejövetelén
Gyenes Károly, számos természetfilm és televíziós sorozat rendezője 
és szerkesztője ezúttal tizenhét részben tervezi bemutatni a  Tisza 
folyót és környezetét. Az  1956 óta Gödön élő alkotó egykori isko-
latársaival, gyermekkori barátaival és minden további érdeklődővel 
elsők között szeretné megismertetni Magyarország egy különlege-
sen szép, értékes vidékét.
– Szemben a Dunával, amely több száz kilométeren át hegyek között 
fut tajtékot vetve, és kékes-kristályos vize sziklás hordalékot görget, 
a Tisza maga a nyugalom, a békesség. Magyarországi szakaszának 
kilencven százaléka alföldön kanyarog lustán, s hordaléka is inkább 
homok, lösz, – ettől vize lágyabb, selymesebb, szőkébb. Méreteinél 
fogva a hajóforgalomtól mentes, igazi idilli túrafolyó, melynek part-
jai is számos látnivalóban bővelkednek. A filmsorozat ezekre is fel-
hívja a figyelmet: településeire, hídjaira, a folyóhoz és annak környe-
zetéhez kapcsolódó mesterségekre, az ott élő emberekre, az általuk 
létrehozott és megőrzött értékekre. A film akkor teljesíti be külde-
tését, ha a levetítése után az emberek útra kelnek, hogy személye-
sen is megcsodálhassák e kincseket. A premier előtti gödi vetítésen 
a  forgatás öt esztendeje alatt gyűjtött tapasztalatokat összegezve 
azt szeretném majd megosztani az érdeklődőkkel, hogy a természet 
elválaszthatatlan a benne élő embertől, annak tudásától, tevékeny-
ségétől – mondta el megkeresésünkre Gyenes Károly.

VPK

A Retró Ady Klub programja
Duna-partiak! Szeressétek a Tiszát is! 
Gyenes Károly Szép, szőke szerelmünk, a Tisza című 17 részes 
sorozatának országos TV-premier előtti bemutatója

2013. április 20-án, szombaton 17 órakor

Utána beszélgetés a Natura szerkesztőségének egykori 
vezetőjével.
Infó: 30/370 2491
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A GödArt Művészeti Műhely és ba-
rátainak tárlata márciusban nyílt 
meg a  művelődési ház kiállító-

termében. A megnyitón Markó József 
polgármester köszöntötte az  egybe-
gyűlteket, majd az  Új Harmónia Fú-
vósegyüttes (Kurucz Orsolya oboa- és 
Olajos György fagottművész) produk-
ciója után dr. Feledy Balázs művészeti 
író tartott beszédet. Méltatta a  Du-
nakanyar művésztelepei közül a  sok-
színű gödi csapatot, amely meglátá-
sa szerint tud együtt alkotni és tudja 
egymást erősíteni is. 
A Festők karneválja izgalmas sokféle-
sége híven tükrözi a  Gödön alkotók 
közösségét, s jó válogatás mind a ge-
nerációk, mind a  közismertség foka, 

mind a  nemek aránya szerint – fo-
galmazott Feledy Balázs. Valamennyi 
kiállítóról külön-külön is megemléke-
zett néhány gondolat erejéig.
– M. Győrffy Anikó ikonfestészetével 
a  tradicionalizmust, Hegedűs Erzsébet 
üvegművész pedig a  high-tech és 
az  organikus formáltság kettősségét 
reprezentálta. Vertel Andrea figurális 
kerámiáiban a humort üdvözölhetjük, 
mely oly ritka a kortárs művészetben. 
Szalma Edit ironikus, emberközpon-
tú világot teremt grafikáiban, míg 
Szegedi Katalin, a  magyar illusztrá-
cióművészet egyik kimagasló egyéni-
sége minden alkotásával időutazásra 
hívja közönségét. Benkő Viktor képei 
az  ember és az  állat együttes ábrá-

zolásával emelkedett, ugyanakkor 
ironikus világba vezetnek. Mág Tamás 
hallatlanul dekoratív, emberközeli él-
ményt nyújt festészetével. Gál Lehel 
friss kollázsa újszerű, eleven, Farkas 
Csaba alkotása pedig a  festészet és 
a  grafika határának izgalmas mezs-
gyéje. Borbély F. Gusztáv kísérletező, 
innovatív hajlama ismét megmutat-
kozott, és a  munkáinak szerves ré-
szét képező erotika átérződik a most 
kiállított anyagain is. Rabie M. Hadie 
kerámiáiból egy egzotikus kultúra 
gyökerei sütnek át – távoli, varázsla-
tos, különleges világot tárnak elénk. 
Bakos Miklós fotóművész erősen 
ironikus szemlélete jól illeszkedik 
a  kiállított művek sorába, akárcsak 
a  vendégművész, a  világot járt fo-
tós, Eifert János hihetetlen sokoldalú, 
egyéni fantáziával újragondolt képei. 
Külön öröm, hogy Marignane-ból, 
testvérvárosunkból két alkotó is el-
küldte munkáit, Martine Lopez és Yves 
Desperes alkotásai mediterrán hangu-
latot csempésztek a karneválba. 
Minden okunk megvan a büszkeség-
re és az elégedettségre, ugyanis váro-
sunk, lélekszámához mérten kiemel-
kedően bővelkedik a tehetségekben. 
Professzionális művészeink erős kö-
zössége, amatőr alkotóink tucatjai, 
valamint a  művészeti oktatásban ré-
szesülő több száz diákunk minden-
napossá teszik az  ünnepeket, hiszen 
minden művészi alkotás megszüle-
tése egy-egy ünnepi pillanat: legyen 
az  tánckoreográfia, dal, gyermekrajz, 
tűzzománc vagy festmény – mindany-
nyiunkat gazdagít.

V. Pálfai Kinga

Festők karneválja – kiállításmegnyitó  
a József Attila Művelődési Házban

Első alkalommal állított ki a GödArt a művelődési házban. Képünkön (balról): Eifert János 
fotóművész, Markó József polgármester és Borbély Ferenc Gusztáv grafikus

A kiállítást dr. Feledy Balázs művészeti író 
nyitotta  meg

Az Új Harmónia fúvósegyüttes gödi tagjai,  Kurucz Orsolya és  Olajos György játszottak 
a megnyitón
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A pályaválasztás előtt álló általános iskolásoknak érdemes el-
látogatniuk 2013. április 24-25-26-án a 6. Szakma Sztár Fesz-
tiválra, amelyen 39 szakma mutatkozik be a Hungexpo G és 
F pavilonjában. Az  esemény keretében kerül sor a  Szakma 
Kiváló Tanulója Verseny (amelyen a  gödi asztalosmester is 
tagja a zsűrinek), valamint az Országos Szakmai Tanulmányi 
Verseny döntőjére is. További információ: www.vizerjozsef.hu

Az iskolák hírei
Búzaszem Iskola
A XIX. Dunakanyar Népművészeti Versenyen:
I. helyezett Dudinszky Zsombor dudás; a  Macskabanda 
(Horváth Hanga, Márton Emese, Sipos Réka és Sipos Boglárka)
II. helyezett Mokos Csongor dudás
III. helyezett Szmeskó Máté furulyás. 
Felkészítő tanáraik: Novák-Tóth Györgyi, Bese Botond és 
Dóra Áron.
A Búzaszem Alapítvány táborozásra nyert támogatást 
az  Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet pályázatán.
Ennek köszönhetően 2013. március 23-ától 25-éig Kétbo-
donyban megrendezhették a  népzenei tanszék első szak-
mai táborát, Varacskos röfögés néven. 
A tábor célja a  táborozók továbbképzése mellett az  volt, 
hogy létrehozzanak egy olyan zenei produkciót, amely le-
hetővé teszi számukra a táncházi „fellépést”, valamint az is-
kolai néptánc oktatásba való bekapcsolódást.
www.buzaszem.hu

Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
Az Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 
regio nális fordulójába jutottak: Farkas Máté Márton, Hakkel 
Mátyás, Csonka Sándor, Pavlics Ignác, Fehér Zsolt, Ragány 
Bence, Kollár András, Vér Tamás, Kollár Péter és Vona Csaba.
A Szakma Kiváló Tanulója országos versenyen az elődöntő-
be jutottak: Illisz Ákos Csaba szerkezetlakatos tanuló, felké-
szítői: Tatár András és Kemény Gábor; valamint Kocsis Ferenc 
és Kovács Ferenc Márk szerszámkészítő tanulók, tanáraik Lé-
dermajer János és Horváth Ferenc.
A kollégium 30 fős csoportja Nagybörzsönyben járt, a Nem-
zeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatának támoga-
tásával március 21. és 23. között.
Programok:
2013. április 27-én egész nap – rendházi búcsú és családi nap
2013. május 2-án 8 órakor – ballagási mise
2013. május 3-án 10 órakor – ballagás
www.g-piar.hu

Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény
A XII. Országos Klarinét Verseny döntőjében képviselte az is-
kolát Kálfalvy Bernadett. A XIX. Dunakanyar Népművészeti 
Versenyen szóló népdalének kategóriában Paulik Katalin 
első helyezést ért el. A Képző- és iparművészeti tagozaton 
Szerecz Sára, Enyedi Anita és Molnár Viktória díjazott lett 
az Országos Sissy Portrépályázaton. Az Arany János anya-
nyelvi verseny országos fordulóján Pomozi Anna 7., Csörgei 
Alexandra 8. helyezést ért el.
Programok:
2013. április 19. – Németh László Emléknap
2013. április 27. – II. Pest Megyei Dallam-ütőhangszeres Szó-
lóverseny és Találkozó, 16:00-tól a  Győri Ütőegyüttes kon-
certje
2013. május 4. – Családi Nap 
2013. május 11. – II. Pest Megyei Rézfúvós Verseny, 16.30-tól 
a Central Brass rézfúvós együttes koncertje
www.godinemeth.hu

Örökségünk a népi orvoslás 
és bábaság
– Nagy sikerű előadást tartott a  marosvásárhelyi bá-
ba-természetgyógyász, Bernád Ilona a  gödi és környék-
beli településekről érkező közönségnek. Köszönetünket 
fejezzük ki a  gödi művelődési ház dolgozóinak, a  Gödi 
Körkép szerkesztőségének, továbbá Huszár Károlynak és 
Vetési Imrének, akik a  regionális média honlapjain hívták 
fel a figyelmet a rendezvényre.    A téma iránt érdeklődők 
számára Bernád Ilona a  bábasággal, a  születéssel, a  ha-
gyományainkkal és a népi gyógyítással, valamint tibeti és 
belső-mongóliai gyűjtéseivel kapcsolatos könyvei korláto-
zott példányszámban hozzáférhetőek. Érdeklődni a (06 30) 
240-0782-es telefonszámon, vagy a  tundeanyoka@gmail.
com drótpostán lehet – mondták el lapunknak Varga Péter 
Pál  és Horváth Tünde szervezők.

Őszikék Egészségmegőrző Klub
– A korábbiaknál is több résztvevő tisztelte meg jelenlété-
vel márciusi összejövetelünket, ahol Petrezselyem Lászlóné 
életmód-tanácsadó arról beszélt, hogy miképpen őriz-
hetjük meg szervezetünk pozitív energiaszintjét. Mint 
elmondta, a negatív érzelmek, például az irigység kizárá-
sával sokat tehetünk egészségünk megőrzése érdekében. 
Az  előadást követően az  életmód-tanácsadó négyszem-
közti beszélgetésekben is rendelkezésére állt az  érdeklő-
dőknek – számolt be az eseményről Urbán Istvánné prog-
ramszervező.

Operabarátok órája
– Márciusban a Verdi-emlékév programsorozatának máso-
dik estjén, a népszerű operarészleteknek hála, a közönség 
soha nem tapasztalt létszámban, igazi teltházas-pótszékes 
előadáson hallgatta végig a  fellépő énekeseket. A közis-
mert és kedvelt operaáriák nem egyszer vastapsra ragad-
tatták az operabarátokat.    A következő operaestre a JAMH 
nagytermének falai remélhetően valami csoda folytán ru-
galmas tágulásba kezdenek, ugyanis a  Simon Boccaneg-
ra, valamint az  Álarcosbál dallamai nem kevésbé lesznek 
vonzóak a műfaj szerelmeseinek. Az említett operák meg-
kívánják, hogy társaságunk kibővüljön Szilárdi Katalin (kol-
oratúrszoprán) és Vághelyi Gábor (bariton) énekművészek-
kel. A következő operaesten velük együtt várjuk kedves 
közönségünket – nyilatkozta Lukács István operaénekes, 
az  Animato Operatársulat vezetője. Az  Animato állandó 
tagjai: Kovács Ágnes, Bándi Írisz Réka, Pető József és Lukács 
István operaénekesek, Salgó Tamás korrepetitor és Apagyi 
Melinda műsorvezető.
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Baba-mama játszóházba várjuk péntekenként, 
10-12 óráig a két évnél idősebb, de még nem 
óvodás gyermekeket. Anyukák, apukák, 
gyerekek együtt játszanak az óvó nénivel, 
kézműveskednek, tízóraiznak, verses-dalos

játékokat játszanak, majd 
mesével búcsúznak egymástól.

Szeretettel meghívunk 

honlapunkra, ahol új sorozatot indítottunk arról, miért 

választottuk éppen a Gödi Waldorf Óvodát.

Szívesen beszélgetünk veled erről és más ovis témákról is 

a városi rendezvényeken. Keresd a Waldorf asztalt!

Címünk: Felsőgöd, Tél u. 2. 
(bejárat az Ősz utcából)

30/907-3317
godiwaldorf@gmail.com 

godiovoda.waldorf.hu

Amikor óvodát kezdtünk keresni gyermekünknek,
az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy szeretetteljes az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy szeretetteljes 
környezetbe kerüljön, ahol elfogadják a már megmutatkozó 
személyiségét. Tudják és értik az igényeit. Tiszteletben 
tartják a cseperedő embert, de közben segítenek 
megtanítani neki a másik iránti tiszteletet is.  Azt szerettük 
volna, úgy ismerkedjen a közösségi élettel, hogy lassan és 
természetes módon belenő…

Az első Waldorf Az első Waldorf baba-mama játszóházban megérintett 
minket az a finomság és nyugodtság, amivel a kicsiket 
nemcsak a közös játékra, hanem a feladatok közös 
elvégzésére is „meghívta”az óvó néni. Élmény volt a sok 
kézzel készült játék, a közös éneklés és hozzá a mozgás, az 
emlékezetből mondott, apró bábokkal kísért mese.

Először azonban akkor éreztük, hogy Először azonban akkor éreztük, hogy 
megérkeztünk, amikor észrevettük az 
óvó nénik tekintetében mindazt, amit 
kerestünk: elfogadást, kíváncsiságot, 
szeretetet és megértést...

Az óvodaválasztás 
lehetőségei Gödön

Néptáncegyüttes alakul Gödön
A művelődési ház és a gödi néptáncbarátok 
összefogásával néptáncegyüttes alakul 
Gödön.

   Keressük azokat a táncosokat, akik szívesen részt 
vennének a közösségformálásában.

   Keressük azokat, akik szívesen táncolnának.
   Keressük azokat az idősebbeket, akik egykor táncol-

tak, de már abbahagyták, ám most újrakezdenék.
   Keressük azokat a fiatalokat, akik középiskolába más 
városba járnak, de itthon szívesen táncolnának.

   Keressük azokat, akik más városból ideköltözve is-
mét elkezdenék a táncot egy új közösségben.

Elérhetőségeink:
Szabó Zsuzsa (06 20) 485-4791
Horváth Szilárd (06 30) 921-9260
Villámlevél: hoszi@vnet.hu 

Pályázati felhívás!
II. Gödi Kézimunka-kiállítás és -verseny
A gödi Gyűszűnyi kézimunkaüzlet és a József Attila Művelő-
dési Ház 2013. szeptemberében a Kulturális Örökség Napo-
kon megrendezi az II. Gödi Kézimunka-kiállítást és -versenyt. 
Kedves kézimunkázó felnőttek és gyerekek!
Mindenkinek szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy 
kézimunkáikat közszemlére tegyék, újabb technikákat ismer-
hessenek meg, illetve összehasonlíthassák munkáikat. Roha-
nó világunkban a kézimunka az alkotási kedvnek, a kikapcso-
lódásnak, a szépérzéknek, az önkifejezésnek egyik eszköze.
Kedves Gyerekek! Kézimunkázzatok ti is!
A kiállításra és a versenyre kizárólag a gödi Gyűszűnyi kézi-
munkaüzlet  alapanyagaiból készült, legfeljebb 5 db kézi-
munkával lehet nevezni.
A pályamunkákat zsűrizzük, a legjobbakat díjazzuk.
A kiállítás helye: Göd, József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, 
Pesti út 72.)
Szeretettel várjuk jelentkezéseiket!
Elérhetőségeink: telefon (06 27) 334-729,  (06 30) 447-3855, 
(06 30) 343-6602, www.gyuszunyibolt.hu és www.godimuvhaz.hu
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Április 14. vasárnap 16 óra,
Holdbeli csónakos
Weöres Sándor élő zenés kalandjátéka gyermekeknek egy 
részben a Forrás Színház előadásában.
A belépőjegy ára elővételben: 1200 Ft, az előadás napján: 1500 Ft

Április 11. csütörtök 18 óra
Magyar tánc legendája
Silverstar Produkció
A belépőjegy ára elővételben: 500 Ft, az előadás napján: 800 Ft

Április 21. vasárnap 19 óra 
M. West és L. Held, Carl Zeller: A Madarász  
operett két felvonásban

M. West és L. Held könyve alapján, Fái Jakab 
Béla fordításában, részben Kalotai László 
verseivel 
Szereplők:  Egyházi Géza, Szász Katalin, 
Németh Gábor, Domoszlai Sándor, Iván 
Ildikó, Kovács Róbert, Koltai Róbert

Közreműködik: a Váci Szimfonikus Zenekar, 
vezényel: Farkas Pál
Rendező és dramaturg: Nemlaha György
A belépőjegy ára elővételben: 2200 Ft, az előadás napján: 2500 Ft

Április 30. kedd 19 óra
Stand up Comedy: Kiss Ádám és Hajdú Balázs
A belépőjegy ára elővételben: 2200 Ft, az előadás napján: 2500 Ft

Váci Roma Kulturális Napok
2013. április 13. Szombat 
Családi nap
15:00   Bari Janó és barátai kiállítás megnyitója 
Szín-Tér-Kép címmel
15:30   Kézműves foglalkozások és gasztronómiai bemutató 
15:30   Népi játékok bemutatója 
a Váczi Néptáncegyüttes közreműködésével
16:30   Roma táncház, mv.: Karánsebessy Balázs 
2013. április 25. 19 óra 
Szakcsi Gipsy Jazz koncertje

Szakcsi Lakatos Béla, Orbán György, Mohay András, Rostás 
Móni, Rostás Csaba
DÍJTALAN BELÉPŐJEGYEK IGÉNYELHETŐK A JEGYPÉNZTÁRBAN! 

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával jött létre.

Május 9. csütörtök 19 óra
Warren Adler: A Rózsák háborúja
fekete komédia

Fordította: Sediánszky Nóra 
és Tucker András
18 éven felülieknek!
Főszerepben: Détár Enikő, 
Rékasi Károly 
Rendező: Sediánszky Nóra
Producer: Bán Teodóra

A belépőjegy ára elővételben: 1700 Ft, az előadás napján: 2200 Ft

Május 16. csütörtök 19 óra
Koncz Zsuzsa koncert
Közreműködnek:
Závodi Gábor -  billentyű
Tiba Sándor - dob
Maróthy Zoltán - gitár
Lengyelfi Miklós - basszusgitár 
A belépőjegy ára: 3400 Ft

Május 24. péntek 19 óra
Nemzetközi Akusztikusgitár Fesztivál
Fellépnek: 
Steve Boughman (USA), Carlos Dorado (Argentína), Szátvári 
Csaba (Erdély) és Szabó Sándor
A belépőjegy ára elővételben: 1200 Ft, az előadás napján:1500 Ft

Madách Imre Művelődési Központ a FACEBOOK-on is megtalálható!
Csatlakozzon hozzánk és hasznos információkkal,

illetve online játékokkal kedveskedünk tagjainknak.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

madách imre művelődési központ
2 6 0 0 V Á C , D R . C S Á N Y I L . K R T . 6 3 . T E L : ( 2 7 ) 3 1 6 - 4 1 1 , 

J E G Y P É N Z T Á R T E L : ( 2 7 ) 5 1 8 - 2 0 6 , W W W . M I M K . V A C . H U

Születés hete
május 7-én, kedden 10.30-tól Kismama jóga – Harmath Andreával
Helyszín: Egészségéra Wellness (Sződ-Nevelek, Tavasz u. 25.)

május 8-án, szerdán 10 órakor „Parkolj és hordozz”
babahordozási tanácsadás, hordozóeszköz-próba, piknik
a Dunakanyar Babahordozó Klub szervezésében
Helyszín: Feneketlen-tó

május 9-én, csütörtökön 17.30-tól Kismama jóga – Harmath Andreával
Helyszín: Egészségéra Wellness (Sződ-Nevelek, Tavasz u. 25.)

május 11-én, szombat délután Kismamaprogramok
Helyszín: József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti út 72)

15.00:  „Beszélgetés az igény szerinti szoptatásról, kötődő nevelésről” 
Tokodi Veronika (LLL szoptatási tanácsadó)

16.00:  Ringató foglalkozás 3 éves korig – Szurdok Ildikóval
16.30:  „Egymásra hangolódás” hangtálas meditáció – Dán Ildikóval 

www.hangtal.5mp.eu
17.00:  „Koraszülésről szülői szemmel”

Előadó: Damásdi Anna (Koraszülöttekért Közhasznú Egyesület titkára)
18.00:  „Az elmúlt egy év tapasztalata az otthonszülésben”

Előadó: Lukács Judit (független bába, mentálhigiénés szakember)

Az előadások alatt helyi védőnők, dúlák válaszolnak kérdéseikre. A  gödi 
Waldorf Óvoda játszósarokkal várja a gyerekeket. A nagyobbakkal kézmű-
ves foglalkozáson rongybabát készítünk.
A BELÉPÉS MINDEN PROGRAMRA DÍJTALAN!
A rendezvényt szervezi: József Attila Művelődési Ház
www.godimuvhaz.hu

Gyümölcsprogram a Németh László 
Általános Iskolában
A 2012/2013-as tanévben a Németh László Általános Iskola egy európai 
uniós iskolagyümölcs-programban vesz részt. 2012. szeptember 10-étől 
kezdődően az alsó tagozatos kisdiákok heti három alkalommal almát és 
körtét, a téli időszakban pedig almát és gyümölcslevet kapnak. A progra-
mot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium is támogatja, illetve 
felügyeli. Az iskolába a MATÉSZ-FRUCT Kft. szállítja a gyümölcsöket. A prog-
ram része a gyerekek egészséges táplálkozásra nevelésének, amelyet isko-
lai rendezvényekkel, előadásokkal és vetélkedőkkel igyekeznek segíteni – 
kapcsolódva a tanintézet egészséghét elnevezésű rendezvénysorozatához. 
A programról részletesebb tájékoztatás is  olvasható az iskola honlapján: 
www.godinemeth.hu
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Gödi Családi Fesztivál – 2013. június 1–9.
Június 2. (vasárnap)
Gödi Juniális a Nemeskéri-kúriában
18.00: Berkes János és barátai Verdi- és Wagner-operaáriákat éne-
kelnek • 20.00: A Vujicsics együttes koncertje

Június 7–8. (péntek-szombat)
Gödi Jazz Napok a Duna-part Nyaralóházak területén
Június 7. 17.00: Váczi Eszter; Dresch Quartett; Török Ádám és a Mini 
Június 8. 10.00: Jazz és sport • 17.00: Klasszikus és jazz Holló Aurél 
és Váczi Dani közreműködésével; Karosi Júlia Quartett, Bacsó Kris-
tóf Quartett

Június 9. (vasárnap)
Templomi koncertek 
Alsógödön Pászthy Júlia és növendékei énekelnek, Felsőgödön 
pedig Lachegyi Imre triója játszik a 8.30-kor kezdődő misék után 
a katolikus templomokban.

– Az  idei fesztivál programjainak összeállításánál ugyanaz volt 
az alapelvem, mint a hajdani egynapos Piarista Juniálisok esetében: 
többféle zenei műfaj jeles képviselői igényes előadásokkal szerez-
zenek örömet az érdeklődő hallgatóságnak. S mindezt fűszerezzük 
meg a sportprogramok színes kínálatával. Nagyon fontos, hogy ki 
mivel tölti a szabadidejét. Az életminőségünk szinten tartásához, 
a közösségi érzés erősödéséhez segítséget tudunk nyújtani a helyi 
zenei és sportprogramokkal, a kulturális élet gazdagabbá tételével. 
Idén a búzaszemes népzene, az opera és a jazz lesz a középpont-
ban zenei vonalon, a sportban a hagyományos Fétis Crossfutás és 
Családi Sportnap, illetve a  közös jazz- és sportnap sárkányhajós 
programjai kelthetik föl már jó előre az érdeklődést– nyilatkozott 
a Gödi Körképnek Wagner László főszervező.

Kedvcsináló az idei fellépők ajánlásával
„Klasszikus és jazz”
– A 2011-es gödi jazznapokon ismerkedtem meg Váczi Dániellel, 
akit már évek óta a  fiatalabb jazzmuzsikus generáció kiemel-
kedő szopránszaxofonosaként tart számon a  szakmai közvéle-
mény. Mivel mindketten a zene más-más „vidékéről” érkeztünk, 
„Klasszikus és jazz” címmel lépünk színpadra júniusban. Koncer-
tünkre meghívtuk volt növendékemet és barátomat, Tömösközi 
Lászlót, a  kitűnő ütőhangszerest is, így trióban „kirándulunk” 
majd a  különféle zenei stílusok között – nyilatkozta Holló Aurél, 
az Amadinda együttes tagja.
Templomi koncertek
– A Szent István-templomban a katolikus reggeli mise után egy 
negyvenperces összeállítást hallgathat meg a közönség szakrális 
zeneművekből, melyeket a tanítványaimmal adok elő – avatta be 
olvasóinkat a  templomi program részleteibe Pászthy Júlia Liszt 
Ferenc-díjas operaénekes, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
docense.
Vissza a gyökerekhez
Borbély Mihály ezúttal nem jazz-zenészként érkezik a  gödi kö-
zönséghez, hanem az  1974 tavaszán alakult, délszláv népek ze-
néjét játszó Vujicsics együttessel, amelynek alapító tagja. A gödi 
közönség igazi vérpezsdítő muzsikára számíthat, professzionális 
előadásban. 
Részletes információ április közepétől:
belepescsaladostul.mindenkilapja.hu

XX. Ifjúsági Képzőművészeti 
Alkotótábor
2013. július 1.–12.
Gödön két évtizede szervezünk alkotótáborokat az  ifjúság 
számára a  József Attila Művelődési Házban. Célunk komplex, 
ám elsősorban az, hogy lehetőséget teremtsünk a jó manuális 
készséggel rendelkező gyerekek számára kézügyességük fej-
lesztésére.
Az alkotótáborban hat csoportban folyik az oktatás: kerámia, 
kézműves, rajz, szobrász, tűzzománc és ötvös szakon.
Képzett tanárok és művészek tanítanak, akik a szakmai ismere-
tek mellett pedagógiai gyakorlattal is rendelkeznek. 
A tábor művészeti vezetője Prokai Gábor művészettörténész, 
a Képző- és Iparművészeti Lektorátus művészeti osztályvezetője. 
A tábor témája: A magyar népélet – „Hogyan éltek elődeink”
A tábor bejárós formájú. Naponta 9-től 15.30-ig tartanak a fog-
lalkozások, szombat és vasárnap kivételével.
Mivel az  egyes szakkörök korlátozott létszámúak, a  felvétel 
a befizetés sorrendjében történik.
A tábor összköltsége étkezéssel, kirándulással, anyag- és tandíj-
költséggel együtt 24 000 Ft. Testvéreknek kedvezményt adunk 
a részvételi díjból. 

X. Népművészeti Alkotótábor
2013. június 24.–28.
A népművészettel foglalkozó alkotótáborban öt csoportban 
folyik az  oktatás: bőrös, fafaragó, lószőrékszer-készítő, népi 
fazekas, söndörgő.
Képzett tanárok és művészek tanítanak, akik a szakmai ismere-
tek mellett pedagógiai gyakorlattal is rendelkeznek.
A tábor bejárós formájú. Naponta 9-től 15.30-ig tartanak a fog-
lalkozások, szombat és vasárnap kivételével. Külön kérésre 
ügyeletet is tartunk reggel 7.30-tól, illetve délután 16.30-ig. 
Ebédet és uzsonnát mi biztosítunk.
Mivel az  egyes csoportok korlátozott létszámúak, a  felvétel 
a befizetés sorrendjében történik.
A tábor összköltsége étkezéssel, anyag- és tandíjköltséggel 
együtt 15 000 Ft.

A jelentkezések részletes feltételeiről a József Attila Művelődési 
Ház honlapjáról (www.godimuvhaz.hu) tájékozódhatnak.
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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. április 26-án, pénteken 13-től 17 óráig TULIPÁNOS 
MANDALÁT készítünk.

Ady Fiókkönyvtár
2132 Göd, Kálmán u. 13., telefon: 27/345-101
2013. május 3-án, pénteken 13-től 17 óráig SZALVÉTATARTÓT 
FESTÜNK TULIPÁNOS MOTÍVUMOKKAL.
15 órától mesélünk vagy diafilmeket vetítünk mindkét 
helyszínen.

A „Kincsem, a csodakanca” című helytörténeti előadáshoz 
kapcsolódó Lótotó eredményhirdetése a Katica 
Gyermekkönyvtárban április 26-án, pénteken 15 órakor lesz.

A madarak és fák napi kézműves foglalkozásunkon 2013. 
május 12-én, vasárnap KÖNYVJELZŐ SARKOT készítünk majd.

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

Április

12. 
péntek

13.00–17.00 
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

18.00 
„Orgonás” Szabó Marika és 
barátai Hit, szeretet, szépség 
című kiállításának megnyitója. 
A kiállítást megnyitja: Persa Ernő
Közreműködik: Sütő Edit és 
Henzel Lajos
Kiállítók: „Orgonás” Szabó Marika 
festőművész, Petrezselyem 
Brigitta tojásfestő, Kassai 
Farkas András festőművész, 
Petrezselyem Károly fafaragó

13. 
szombat

8.00–13.00 
Babaruha- és játékbörze

19. 
péntek

18.00
Párbeszéd a Gödöt is érintő 
Ripa Pannonica UNESCO 
világörökségi listájára történő 
nevezésének gazdasági 
hatásairól. 
Előadó: Hirschberg Attila, 
a Magyar Limes Szövetség 
ügyvezető elnöke, a Duna-
menti nemzetközi UNESCO 
Világörökség „Római birodalom 
határai” Program Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által 
kijelölt projektgazdája

24. 
szerda

13.00–16.00 
A Vöröskereszt Gödi 
Szervezetének összejövetele

25. 
csütörtök

16.00 
Szent György-napi Topánka 
gyerektáncház Bese Botond 
(dudás) és Dóra Áron (népi 
furulyás) közreműködésével. 
Közben kézműves foglalkozás. 
A belépés ingyenes.

26. 
péntek

16.00–20.00 
A Nóta Klub összejövetele
technikai okok miatt elmarad

Március

13–14
10.00–13.00
Jobb agyféltekés rajztanfolyam
Jelentkezés a (06 30) 700-4443-es 
telefonon, e-mailben: 
farkaseva.gobelin@gmail.com
vagy a József Attila Művelődési 
Házban (2131 Göd, Pesti út 72., 
tel.: 27/532-160) 
info@godimuvhaz.hu

18. 
csütörtök

13.00–16.00 
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

29. 
hétfő

10.00
A tavaszi gyerekszínházi bérlet 
második előadása:
Szegedi Miniszínház: Rémusz 
bácsi meséi – A róka és a héja 
Belépő: 700 Ft/fő vagy 1750 Ft/
fő/bérlet (A bérlet 3 előadást 
tartalmaz.)

Május

4. 
szombat

8.00–13.00 
Babaruha- és játékbörze

6. 
hétfő

13.00–15.00 
A Kertbarátok Klubjának 
összejövetele

8. 
szerda

10.00–12.00 
A Dunakanyar Babahordozó 
Klub összejövetele a Születés 
hete jegyében
Parkolj és hordozz! – Hordozási 
tanácsadás, hordozóeszköz-
próba, piknik a Feneketlen-tónál.

10. 
péntek

18.00 
Lőrincz Ibolya szobrászművész 
kiállításának megnyitója

25. 
csütörtök

16.00 
Topánka gyerektáncház 
– Kézműves foglalkozással 
egybekötött pünkösdi mulatság 
Romháti Krisztián (tekerőlantos) 
közreműködésével. 
A belépés díjtalan. 
A rendezvényt a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatja.

7–11. 
A Születés hete
A részletes program lapunk 21. 
oldalán található.

16. 
csütörtök

16.00 
Topánka gyerektáncház – 
„Minden jó, ha vége jó” kézműves 
foglalkozással egybekötött záró 
táncház a Görömbő Kompánia 
közreműködésével. A belépés 
ingyenes. A rendezvényt 
a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatja.

20. 
szombat

14.30–16.30 
A Gödi Cukorbetegek Klubjának 
(GÖCE) összejövetele

17.00 
A Retro Ady Klub találkozója
Duna-partiak, szeressétek 
a Tiszát is! Gyenes Károly „Szép, 
szőke szerelmünk, a Tisza” 
című 17 részes sorozatának 
országos TV-premier előtti 
bemutatója. Utána beszélgetés 
a Natura szerkesztőség egykori 
vezetőjével. Infó: (30) 370-2491

Május

11. 
szombat

14.30–16.30 
A Gödi Cukorbetegek Klubjának 
(GÖCE) összejövetele

Író-olvasó találkozó
2013. április 25-én, csütörtökön  
17 órakor 
a József Attila Művelődési Ház 
kiállítótermében

P. Szabó József:
Távol-Kelet közelről – Ünnepek, emberek, 
hétköznapok
Thöböt vagy nem Thöböt – Tibet minden-
napi életéről

című könyveinek filmvetítéssel egybekötött 
könyvbemutatója.

A helyszínen lehetőség nyílik az író által dedikált 
könyvek kedvezményes vásárlására: 
4500 Ft helyett 1000 Ft-os akciós áron.
A rendezvény a JAMH és a Városi Könyvtár közös 
programja. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!

Olvasókör Oszkó Edina 
vezetésével
2013. május 28-án, kedden  
17.45 órakor
Téma: Cserna-Szabó András:
Szíved helyén épül már a Halálcsillag
Helyszín: Központi Könyvtár (Göd, Pesti út 72.)
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Borongós, hűvös idő fogadta a résztvevőket és az érdeklődő-
ket az  alsógödi Szálender Lovastanyán azon a  szombaton, 
amelyen immár harmadik alkalommal rendezték meg a hu-

szárhagyományokat felelevenítő parancsőrtiszti szolgálat lovas 
terepversenyét a Gödi Lovasok Baráti Köre szervezésében. 
 A  szabadságharc regimentjeinek parancsőrtiszti szolgálatában 
gyökerező, Pest megyében egyedülálló játékos tájékozódási 
terepverseny izgalmas kihívás ló és lovasa számára egyaránt - 
mondta el Katona Sándor, a program főszervezője. Egy, a dim-
bes-dombos, vadregényes tájat fölvázoló térkép a  versenyző 
„tarsolyába”, s máris harsanhat a rajtot jelző vezényszó: 15-17 ki-
lométer és kilenc stratégiai pont megtalálása várt a versenyzőkre. 
 A bajuszáról is méltán híres Szilágyi Péterrel, a terepverseny egyik 
szervezőjével beszélgettünk a futam ideje alatt a különös verseny 
múltjáról, jelenéről és jövőjéről, no meg a huszár elmaradhatatlan 
ékéről, a bajuszról...

– Parancsőrtiszt. Mit takar ez a rangbéli megnevezés?
– A  parancsőrtiszt a  vezérkar tájékozódási, navigációs, informá-
cióközvetítő tisztje volt. Ő továbbította az egyes hadtestek, ezre-
dek között a parancsokat, s egyúttal friss híreket szállított a csata 
mindenkori állásáról. Az ő emlékükre neveztük el parancsőrtiszti 
szolgálatnak a  gödi versenyt. A  terepen tájékozódási pontokat 
helyeztünk el. A  versenyzők térkép segítségével tájékozódnak 
a terepen, a feladatuk pedig, hogy sorra megtalálják az állomáso-
kat, s a lehető legrövidebb időn belül célba érjenek. A jól ismert 
tájékozódási futáshoz hasonlítanám e terepversenyt, persze a tá-
vot itt lóháton kell teljesíteni.

– A  huszárhagyományok megőrzése, terjesztése, vagy inkább 
a sportteljesítmény a fontosabb?
– Tulajdonképpen „mindkét lovat” meg szeretnénk ülni... A  hu-
szárság, a könnyűlovasság a „legmagyarabb” fegyvernem, ezért 
az ebben rejlő értékek és szellemiség ápolását fontos kötelessé-
günknek tartjuk. A parancsőrtiszt, amikor megkapta a feladatát, 
mindent elkövetett, hogy azt a  lehető leggyorsabban teljesítse. 
Időnként ellenséges tűzben, túlerővel dacolva, életét kockáztat-
va tette a dolgát. A mai verseny, persze, sokkal szelídebb feltéte-
lek között zajlik, ám a lényeg nem változott: ló és lovas tökéletes 
együttműködése szükséges a sikeres célba éréshez. Magát a fel-
adat „elvét” tehát megtartottuk, az egyenruha és a huszárt igazi 
huszárrá tevő bajusz viszont ma már nem kötelező...

– Huszár és bajusz – valóban ilyen szoros a kapcsolat?
– Elválaszthatatlan a  kettő! Egész Európa átvette a  magyar hu-
szárság kellék- és eszköztárát, így természetesen a bajuszt is. Egy 
angol lovas bandérium toborzása kapcsán följegyezték, hogy 
a bajusz viselése kötelező volt, s akinek nem nőtt megfelelő szőr-
zet az orra alatt, az a borbélytól igényelhetett pótlást... 

– A megnyitón ön a Gödi Parancsőrtiszti Szolgálat III. tájékozódá-
si terepversenyét Zeyk Domokos emlékének ajánlotta. Róla mit 
kell tudnunk?
– Zeyk Domokos Bem József parancsőrtisztje volt, aki a segesvári 
csata előtti napon Petőfivel töltötte az estét. Amúgy pedig dél-

vidéki származású nemesember volt, századosi rangban. Amikor 
az  ellenséges dzsidások végső támadásukra lendültek, akkor ő, 
hogy Bem tábornok egérutat nyerjen, szembeszállt a  túlerővel. 
Szablyája kettétörött a  küzdelemben. Az  utolsó két pisztolygo-
lyóból egyet az  ellenségnek, egyet pedig saját magának szánt. 
Hogy ne essen fogságba, szíven lőtte magát. Az ő emléke előtt 
tisztelgünk ezen a mai versenyen. 

– Hogyan lett e lovasverseny helyszíne éppen Göd? 
– A  lovas tájékozódási terepverseny még nem igazán ismert 
sportág hazánkban. Népszerűsítésében Veszprém megye jár 
az élen, ott évek óta már megyei bajnokságot is rendeznek. Ezt 
szeretnénk megvalósítani itt, Pest megyében is, hagyományt te-
remteni. Ahogyan Göd polgármestere, Markó József az esemény 
megnyitóján elmondta, a város a lovassportot, a lovas turizmust, 
illetve annak a  lakosság körében történő népszerűsítését egya-
ránt támogatja. A  városvezetéssel tehát az  együttműködésünk 
gyümölcsöző, s  a tájékozódási terepverseny egy újabb színfolt 
lehet Göd és a régió lovas életében. 

– Mi történik, ha, ne adj’ isten, valaki eltéved?
– Akik eltévednének, nos… azok sem járnak rosszul, hiszen akkor 
e versenyen ők hódolhatnak a leghosszabb ideig a szenvedélyük-
nek. Ez egy olyan sport, egy olyan játék, ahol mindenki nyertes. 
És ez benne a legszebb!

Turtóczki S. Ede

Térkép e táj
Huszáros vágta a gödi pusztán

Eredmények, egyéni verseny: 
1. Hertel Gábor (Remény nevű lovával)
2. Petrik Ádám (Moha)
3. Balla Zoltán (Harmat)

Eredmények, csapatverseny:
1.  Farkas Tamás (Amazon), Bagyánszki János (Csicska)
2.  Szlávik Gábor (Árva), Temesi István (Fergana), Szabó Zita (Rodeo)
3. Bartos Imre (Sziszi), Gergely Tamás (Marica)

A hagyományőrző lovasverseny különleges hangulatához 
hozzátartozik a huszárok díszes öltözete. (A képen Szilágyi Péter)
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Családi Foci Kupa eredmények
I. kategória (3 csapat): 1. Szabó–Török család, 2. Boros család, 3. Szirony–Kis család
II. kategória (8 csapat): 1. Mudri–Balogh család, 2. Galba–Láng család, 3. Prantner család
III. kategória (4 csapat): 1. Hertel család, 2. Horváth család, 3. Kónya család
IV. kategória (6 csapat): 1. Dankó–Vasvári család, 2. Horváth–Belán család, 3. Nagy család
V. kategória (10 csapat): 1. Gyenes–Bankhardt–Pauler család, 2. Kecskés–Kobza család, 3. Laboda család
VI. kategória (4 csapat): 1. Kenyeres család, 2. Csető–Rataj család, 3. Prantner család

Felhívás 
A Gödi Sportegyesület licenccel rendelkező 
labdarúgóedzőt keres utánpótláskorú csapata-
ihoz. Jelentkezni lehet dr. Horváth László elnök-
nél az alábbi elérhetőségeken:
telefon: (06 20) 379-9198,
e-mail: dhorvath@t-online.hu

J a n u a r y  2 6 ,  2 0 1 2
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Tisztelt Támogató!
Kérjük – és előre is köszönjük –, hogy személyi jö-
vedelemadója 1%-át a Gödi Sportegyesület támo-
gatására ajánlja fel!

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

Belépés Családostul
Családi focival és túrával kezdődött 
az idei programsorozat 
Márciusban, a  családi labdarúgótornán háromfős csapatok – egy szülő és 
két gyermek – léphettek pályára. Hat kategóriában összesen 35 gárda állt 
ki egymás ellen a Huzella Tornacsarnok felújított parkettjén és az iskola tor-
natermében. Az esemény meghívott vendége Mészöly Géza egykori váloga-
tott labdarúgó, a róla elnevezett focisuli elnöke volt.
– Sportszerű küzdelmek zajlottak, s a szülők jó példát mutattak gyermeke-
iknek. Mindenki ügyesen és lelkesen focizott. Látszott a családokon, hogy 
kiválóan érzik magukat a torna 150 fős közösségében. Különleges élményt 
nyújtott Mészöly Géza megjelenése, játéka, közvetlensége. Annyira tetszett 
neki ez a program, hogy megígérte, ha éppen idehaza lesz és ráér, április-
ban eljön a biciklis napra is – mondta el lapunknak Wagner László.
A börzsönyi gyalogtúrával kapcsolatban a főszervező még hozzátette: 
– Ilyen még nem volt a BeCsal történetében! A március 23-ai tavaszi túrán 
10-20 cm-es hóban mentünk föl Nagy-Hideg-hegyre egy 35 fős csoporttal, 
amelyben 5 éves volt a legfi atalabb és 66 éves a legidősebb. Voltak közöt-
tünk gyerekek és szülők, unokák és nagyszülők, barátok, munkahelyi kollé-
gák. Mindenki strammul bírta a komoly megpróbáltatásokat, – ismét külön-
leges élményekkel gazdagodhattunk az együttlétünk során.

V. F.

A túrázók a börzsönyi kirándulás alkalmával a kisvasúthoz már hozzászoktak, 
a március végi havazás azonban meglepte őket

13. RÉKA – éjszakai 
röplabdatorna eredményei
„A” csoport: 1. ITT A PONT, 2. BOMBÁZO(Ó)K, 3. 
BAZINGA, 4. GÖDÖLLŐ 202
„B” csoport: 1. HUNkapunki, 2. MINDEGY, 3. GÖDÖLLŐI 
SZÖCSKÉK, 4. GDSE SERDÜLŐ 
„C” csoport: 1. ÁUT, 2. BezzegMi, 3. BKV, 4. 
ZÚZZZMARÁK„D” csoport: 1. 42, 2. GDSE GYEREK, 3. 
ÚCSDSE SZÜLŐK, 4. SÖRDÖGÖK (Alias GÖMBVILLÁM) 
„E” csoport: 1. SPÁRTA, 2. µV-SEC [MŰVÉSZEK], 3. HAPPY 
GÖRCS, 4. BERZSENYI 

Egyéni díjak:
Legjobb feladó: Erdődi István (BOMBÁZO(Ó)K)Legjobb 
ütő: Barakonyi László (ITT A PONT)
Legjobb védő: Szabó Valéria (GÖDÖLLŐ 202)
Legjobb nyitó: Lukács Gábor (ÁUT)
Legjobb blokkoló: Gáspár Csilla (BAZINGA) 
Legjobb serdülő: Belányi Virág (GDSE SERDÜLŐ)
Legjobb ifi : Karacs Dorottya (BKV)
Legjobb senior: Nagy Kati (ITT A PONT)
A „B” csoport legjobbja: Iharos Dóra (HUNkapunki)
A „C” csoport legjobbja: Oláhné Szűcs Katalin 
(ZÚZZZMARÁK)
A „D” csoport legjobbja: Kukucska Rebeka (GDSE 
GYEREK)
Az „E” csoport legjobbja: Kingl Dóra (SPÁRTA) 
A legnépszerűbb játékos: Oláh Levente (42)
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Programok a Balázsovits 
Sportcsarnokban

Április 20-án, szombaton 16 órakor
  Floorballmérkőzés, felnőtt OB I.-es

Április 21-én, vasárnap 15 órakor: 
  Göd – Budakalász kézilabda-mérkőzés 

Április 27-én, szombaton 8 órakor
  Lurkó-kupa futsaltorna

Április 28-án, vasárnap 15 órakor
  Göd – Dorog kézilabda-mérkőzés

Május 4-én, szombaton 8 órakor
  NL Családi nap

Május 5-én, vasárnap 16 órakor
  Floorballmérkőzés, felnőtt OB I.-es

Május 12–én, vasárnap 15 órakor
  Göd – Tata kézilabda-mérkőzés

Május 19-én, vasárnap 15 órakor
  Göd – Jászárokszálls kézilabda-mérkőzés

Május 25-én, szombaton 8 órakor
  Korfball NB I/B-s felnőtt bajnokság

Május 26-án, vasárnap 9 órakor
  Városi Diákröplabda Torna

Június 1-jén, szombaton 8 órakor
  Korfball évadzáró torna

Keddenként és szerdánként 21 órától
  Balázsovits futsaltorna zajlik.

Az érdeklődő nézőket szeretettel várjuk! 
Változás lehetséges. 
A programmal nem jelölt délelőtti órákban 
még vannak bérelhető időszakok.
Érdeklődni lehet a (06 30) 977-9687-es 
telefonszámon.

Labdarúgás
Utánpótlás bajnoki 
eredmények
U-19, ifjúsági I. 
Gödi SE – Sóskút KSK 8-1 (gólszerzők: Mar-
tin-Gál 4, Végső 2, Csánki A., Csánki K.)
Gödi SE – Nagykovácsi SE 3-0 (az ellenfél nem 
jelent meg a bajnoki mérkőzésen) 
 
U-17, ifjúsági II. 
Gödi SE – Dunabogdány SE 4-1 (Horpácsi 3, 
Máthé)

U-15, serdülő I. 
Gödi SE – Fóti SE 16-0 (Budai 6, Ribényi 6, H. 
Zováthi B. 2, Illyési, Sebő)

A becsalosok feledhetetlen élménye volt, amikor 2010-ben Gödön járt a velocipéd 
világbajnok, Halápi Sándor (elöl, sárgában). A háttérben Wagner László

Programajánló
Belépés családostul – EGÉSZSÉGÉRE!
Tavaszi Kerékpáros Nap – április 20., szombat
Helyszín: a felsőgödi Duna-part Nyaralóházak területe.
Program: 10 órától biciklitúra 20, 40 és 60 km-es távokon Göd–Vác–Nagy-
maros–Göd útvonalon.
13.00: Kerékpáros ügyességi verseny, tollaslabda, asztalitenisz és labdarú-
gás az üdülő területén.
14.00: Ebéd az üdülő teraszán, kertjében.
Meghívott vendég: Halápi Sándor velocipéd világbajnok.

Gödi Sportmajális – május 1., szerda 
Helyszín: Gödi SE Sporttelepe, Alsógöd
Program: 9 órától gyermeklabdarúgó-tornák, női labdarúgótorna, III. Bed-
nárik László Futball Emléktorna.
Egyéb lehetőségek: tollaslabda, asztalitenisz, kosárlabda.
Meghívott vendégek: Gödi Topház Speciális Otthon lakói, a gödi egyház-
község tagjai, családjai, ministránsai.
A versenyek után eredményhirdetés, díjkiosztás.

Evezés
Érmes helyeken a Németh László Iskola 
diákjai a többtusaversenyen
Idén februárban második alkalommal került sor az evezősök téli többtusa-
versenyére, melynek ezúttal a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sport-
tudományi Kara (TF) volt a  házigazdája. Az  esemény jelentősége abban 
rejlik, hogy a  téli felkészülési időszakban szárazföldi versenyzési, egyben 
ergométeres felmérési lehetőséget nyújt a 14 év alatti evezősök számára. 
A résztvevők a sportági profilnak megfelelően többféle, összesen 8 feladat-
ból álló többtusát teljesítenek. A fiatalok a fizikai felmérő mellett gerincszű-
résen és antropometriai – testalkati – mérésen is részt vettek. 
A többtusa során gödi fiatalok is versenybe szálltak, az ifjú evezősök a felsőgö-
di Németh László Iskolát, egyben a Vác Városi Evezős Clubot képviselték. A du-
nakanyari csapat az egyesületek rangsorában összesítésben a 2. helyen zárt. 
A 14 éves fiúcsapat Jernei Bálint, Baráth Alexander, Lang Dániel összeállításban 
1. helyezést ért el. A 12 éves Bencsik Áron, Madár Áron, Szlenka Bence trió, va-
lamint a 13 éves fiúcsapat Mester Norbert, Stelkovics Jonatán és Ernst Levente 
Gábor révén egyaránt második lett. Jernei, Bencsik és Ernst gödi versenyző, 
őket – mint arról korábbi számunkban már beszámoltunk – tavalyi eredmé-
nyeik alapján külön díjazásban részesítette a Magyar Evezős Szövetség.

V. F.
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SPORT

Eredmények:
Szuper mini (10-11 évesek): 11. hely a 32 csapatból,
Mini (12-13 évesek): 19. hely a 48 csapatból,
Gyermek (14-15 évesek): 3. és 15. hely a 18 csapatból.

Röplabda
Bronzérem a gödi utánpótlásnak 
a szegedi tornán
Országos röplabdatornán bizonyított a  GDSE utánpót-
láscsapata. Március 9–10-én rendezték a MOB Sport XXI. 
programja által támogatott fiú és leány Szeged-kupát há-
rom korosztályban, amelyre összesen 136 utánpótláscsa-
pat nevezett, köztük a gödiek, akik egy bronzérmes helye-
zésük mellett stabilan tartották helyüket a középmezőny 
elején. 

– Minden korosztályban érdekeltek voltunk egy, illetve 
a  legidősebbeknél két csapattal. Az  első csoportkörök-
ben a várt eredményeket hozták a lányok. Igaz, gyermek 
„A” csapatunkat a kecskemétiek megszorongatták rögtön 
az  első meccsen, de végül is a  mieink csoportelsőként 
az első hat közé verekedték magukat. Többi együttesünk 
is izgalmas és fordulatos mérkőzéseken vívta ki a  végső 
helyezését. Nagyon hosszú, fárasztó hétvégén vagyunk 
túl, de színvonalában, hangulatában a torna felejthetetlen 
élményt nyújtott a résztvevők számára. Minden csapatunk 
sikeresen szerepelt, elégedett vagyok a lányok teljesítmé-
nyével és az elért eredményekkel – nyilatkozta lapunknak 
Oláhné Szűcs Katalin edző.

Asztalitenisz
Jól startolt a GSE a tavaszi 
idényben
A megyei első osztályban jó kezdés után sikeresen mene-
telnek a GSE asztaliteniszezői, akik 5 forduló után 1 dön-
tetlennel és 4 győzelemmel – lapzártánkig – 9 pontot sze-
reztek, s a korábbiakhoz képest egy hellyel előbbre lépve, 
az 5. helyen várják a folytatást.

Eredmények:  (e.: egyéni, p.: páros) 
Göd – Újhartyán 9:9 (e.: Ujvári T. 3, Rovó P. 2, Veszely D. 2; p.: Ujvári–Rovó 1, 
Félix T.–Veszely 1.) 
Göd – Zsámbék 14:4 (e.: Rovó 4, Veszely 4, ifj. Gulyás M. 3, Ujvári 3) 
Gyál – Göd 3:15 (e.: Rovó 4, Ujvári 4, Veszely 4, ifj. Gulyás 1; p.: ifj. Gulyás–Ve-
szely 1, Rovó–Ujvári 1) 
Göd – Gödöllő IV. 13:5 (e.: Rovó 4, Veszely 4, Ujvári 3, ifj. Gulyás 2) 
Százhalombatta – Göd 0:18 (KO-val nyert a Göd – Félix, Rovó, Ujvári, Veszely)

A szakosztály NB II.-es csapata igen erős mezőnyben 
újoncként, ősszel 50 százalékos teljesítménnyel jól szere-
pelt. 
– Egy ilyen csoportban, amelyben a  nemzeti bajnoksá-
got már több együttes is megjárta, nehéz tartanunk ezt 
a  meglepetésszerűen magas szintet, ezért továbbra is 
az  a  célunk, hogy ne essünk ki. Ehhez az  5-7. hely vala-
melyikén kell végeznünk. Olykor igen messzi helyekre 
utazunk, például Vásárosnaményre, Nyírmadára, Nyírbá-
torra… Ez   nekünk egyelőre még nagy kihívás és nagy 
költség – nyilatkozta Gulyás Miklós edző.

A GSE NB II.-es csapatából a Diósgyőr ellen párost játszik Oroszki 
Viktor (jobbra, elöl) és Nagy Bence

Eredmények: 
Tiszaújváros – Göd I. 12:6 (e.: Oroszki V. 4, Nagy B. 1; p.: Nagy–Oroszki 1) 
Vásárosnamény – Göd I. 10:8 (e.: Oroszki 3, Nagy 2, Felker Z. 1, Jeszenszki J. 
1; p.: Felker–Jeszenszki 1) 
Göd I. – Szerencs 9:9 (e.: Oroszki 4, Nagy 2, Szücs T. 2; p.: Nagy–Oroszki 1) 
Vác II. – Göd I. 7:11 (e.: Oroszki 4, Jeszenszki 3, Nagy 2, Szücs 1; p.: Nagy–
Oroszki 1)
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Az ötvenes éveinek elején járó Nagy 
Árpád az  interjú elején elmondta: 
’95-től lakója városunknak, azonban 

Gödhöz és a Dunához való kötődése visz-
szanyúlik gyermekkoráig, a  sportághoz 
fűződő viszonya pedig igen sokrétű. Ko-
rábban kajakban, illetve kajakpólóban 
versenyezve a  bajnoki dobogóig „vitte”. 
Napjainkban sportvezetői tevékenysége 
mellett „civilben” vállalkozó. Felnőtt korú 
Gergő fia tizenháromszoros magyar baj-
nok, Fanni lánya pedig jelenleg is tagja 
a GSE utánpótláscsapatának. 

– Az  elmúlt 6-8 év során megváltozott 
a gazdasági környezet, s ezzel együtt meg-
változtak a szakosztállyal szembeni elvárá-
sok is. Nem elég az önkormányzati, szülői, 
szakági és támogatói finanszírozás, szövet-
ségi szinten is deklarálták, hogy több lá-
bon kell állni. Infrastrukturális fejlesztésre, 

kikötőpont kiépítésére van szükség, amely 
persze nyitott lenne a vízi túrázók számá-
ra is. Mindezeket a  decemberben nálunk 
járt Ábrahám Attila főtitkár is megerősítet-
te. A  kikötőpont létrehozására egyébként 
a  csónakház környéke megfelelő lenne. 
Itt kell megjegyeznem azt is, hogy a szak-
osztályunk mindenki előtt nyitva áll! Ter-
mészetesen az  élversenyzők tekintetében 
fontosak az  eredmények, ám mindig is 
hangsúlyoztuk, hogy alapvetően utánpót-
lás-nevelő egyesület vagyunk. Felnőtt és 
U-23-as korosztályban egy-egy versenyző 
„fenntartása” – hajó, utazások, edzőtábo-
rok és sportolói jövedelmek – aránytalanul 
sok fiatal elől venné el a lehetőséget, ezért 
inkább a  széles bázis kialakításán dolgo-
zunk, de teret adunk a szabadidős sporto-
lóknak és a most alakulóban lévő sárkány-
hajósoknak is – foglalta össze terveit az új 
sportvezető. 

A beszélgetés során kitértünk a MAFC ka-
jakosainak egy évvel ezelőtti kiválására is. 
Ezzel kapcsolatban Nagy Árpád a  követ-
kezőket mondta: 
– A múltat le kell zárni, szeretnénk előre-
tekinteni. A  városban, de a  szövetségen 
belül is társadalmi elvárás volt, hogy a két 
szakosztály vezetői üljenek le beszélni 
egymással – ezt megtettük –, és hidalják 
át az érezhető ellentéteket. 
Mindehhez a szakosztályvezető hozzátet-
te, hogy minden fiatalnak saját döntése 
volt a  GSE-ből a  MAFC-ba történő átiga-
zolás. 

A GSE kajakosai az  idén dupla jubileum-
ra készülnek: megalakulásuk 30. évfor-
dulóját, majd augusztus 31-én a  20. Göd 
Kupát ünneplik. Ezzel kapcsolatban Nagy 
Árpád hangsúlyozta: az  idén is minden-
kit szeretettel látnak a Dunakanyar egyik 
legnagyobb vízisport-eseményén. A szak-
osztályvezető a  tervezett újdonságokat 
illetően elárulta, hogy szülői és szponzori 
napot is szerveznek, melynek során az ér-
deklődőket szakemberek – garantáltan 
biztonságos körülmények között – avatják 
be a vízi élet, a kajak-kenu sport világába. 
A szakosztály a jövőben a korábbiaknál is 
aktívabb kapcsolat kialakítására törekszik 
a gödi általános iskolákkal.

– Szeretném külön kiemelni azt az  okta-
tó-nevelő munkát, amely edzőink köz-
reműködésével hosszú évek óta folyik 
a  szakosztályban. Az  ide járó gyermekek 
a  természetben, a  szabad levegőn cso-
dálatos környezetben, jó társaságban 
ismerkedhetnek meg a  sportággal, a  vízi 
kultúrával és közlekedéssel, a  teljesít-
ményalapú munkavégzéssel, amit az élet 
más területein is hasznosítani tudnak. 
Amíg a  fiatalok heti több alkalommal 
edzőink felügyelete mellett sportolnak, 
addig nem kell amiatt aggódnunk, hogy 
elkallódnak, rossz társaságba keverednek 
– tette hozzá végezetül Nagy Árpád.

A szakosztály továbbra is a  Dalnoki Tibor 
által vezetett Dunai Vízisport Alapítvány 
jelentős szakmai és financiális támogatá-
sa mellett fejti ki tevékenységét. A sport-
csoport – amely felvételt hirdet 8-11 éves 
fiúknak és lányoknak – működéséről, elér-
hetőségéről a folyamatosan frissülő www.
godikajak.hu honlapon és Facebookon 
a Gödi SE Kajak-kenu Szakosztály oldalán 
olvashatnak.

Vasvári Ferenc

Az új szakosztályvezető a munkák mellett az aktív sportolásból is kiveszi részét, már kora 
tavasszal hajóba ült 

Kajak-kenu

Új vezető, új tervek
interjú nagy árpáddal

Mint arról márciusban már beszámoltunk, a Gödi SE idén 30 éves Kajak-kenu Szak-
osztályának legutóbbi közgyűlésén a  jelenlévők a  tavalyi esztendő végén lemon-
dott Barazutti László utódjául egyhangúlag Nagy Árpádot választották új szak-
osztályvezetőnek. Az  „új” jelző azonban csak részben igaz, mert a  sportvezető 
korábban, 2000 és 2006 között már irányította a szakosztály munkáját.
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Teremlabdarúgás
Újra az Arany Pertliért játszottak
„Puskás Ferenc 1948-ban Aranycipőt, Albert Flórián ’67-ben 
Aranylabdát, a gödi Don Papa pedig 2013-ban Arany Pert-
lit nyert. A márciusi torna igazi kapusparádé volt, fantasz-
tikus védésekkel!” – írja összefoglalójában a szervező Gödi 
Sirály KHE.

Kiss Péter (Don Papa) a Leverpool gyűrűjében. Balról: Csaba Zoltán, 
Sápi Zoltán és Suput Iván A háttérben Makk László, Eszes György és 
Földi Péter

Arany Pertli eredmények:
1. Don Papa – 10 pont, 6:2
2. Dream Car – 9 pont, 10:4
3. Leverpool – 4 pont, 4:5
4. Sörszakkör – 2 pont, 2:6
5. Zöldfa – 2 pont, 4:9
 
Gólkirály: Kecskeméti Dániel (Dream Car) 4 góllal
Legjobb kapus: Sas Sándor (Sörszakkör)
Legjobb játékos: Takács Ádám (Zöldfa)
Legjobb senior: Váczai József (Leverpool)
Legsportszerűbb játékos: Dankó László (Don Papa) 
A legszimpatikusabb játékos: Huszár András (Matyi)
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dr. Dragodán Katalindr. Dragodán Katalin  Pénteken 1500-17-1700

bőrgyógyász, kozmetológus, venerológus

Ivicsics EditIvicsics Edit
   

Kedden 1300-1700

klinikai gyermekpszichológus

dr. Kékesi Gábordr. Kékesi Gábor

  

Hétfőn 1730-193030

főorvos, belgyógyász, nefrológus, diabetológus

dr. Kondér Béladr. Kondér Béla

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

Kedden 1800-200000

szülész-nőgyógyász, gyermeknőgyógyász szakorvos

dr. Varga Imredr. Varga Imre

  dr. Kondér Béla  dr. Kondér Béla

Kedden 1800-200000

urulógus szakorvos

dr. Nyisztor Magdolnadr. Nyisztor Magdolna Csütörtökön 1500-171700

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

dr. Rull Csabadr. Rull Csaba   Kedden 1700-1900

bőrgyógyász

dr. Galics Juditdr. Galics Judit  Szerdán 1600-190000

        Pénteken 900-1200

belgyógyász szakorvos

dr. Mocsai Lajosdr. Mocsai Lajos  Szerdán 1700-190000

ortopéd főorvos

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

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

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

2131 Göd, Pesti út 86.

Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig: 730-1930

Szombat: 730-1200

Minden hónapban új akciós termékekkel várjuk kedves vásárlóinkat!
www. inczeffypatika.hu
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Tavaszváró AKCIÓ listaár

Ajtó- Ablak- Árnyékolás
További engedmények:

• Gödi lakos akció -2% 
• Nyugdíjas akció  -2 % 

• Szomszédom a párom akció -2%

Csicsu Bau Nyílászáró Kft. 2131 Göd, Pesti út 112.
Tel./fax: 27/534-644 Mobil: 70/940-14-25 e-mail: ajtoablakgod@invitel.hu, 

csicsubaukft@invitel.hu web: ajtogod.hu

Megtalál minket: 
www.dunakanyar.hu, www.vac.hu, www.dunakeszi.hu és a Facebookon is.

Nyitva tartás: 
hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8-17-ig, kedden 8-20-ig, szombat: 9-13-ig

Bemutatótermünkben megtekintheti kínálatunkat, és tájékozódhat termékeinkről 
és szolgáltatásainkról. Nyílászárók felméréstől a beépítésig! Ingyenes helyszíni 

felmérés, szaktanácsadás, árajánlat-készítés. Fa és műanyag nyílászárók: ablak, 
bejárati és belső ajtó, kilincs, műanyag, fa- és alumíniumpárkány, műanyag és alumínium 

redőny, mobil, nyíló és fi x szúnyogháló, reluxa, roló, szalagfüggöny. Nyílászárócsere 
tokbontással, helyreállítással és a tok kibontása nélkül, takarólécezéssel. 

Forduljon hozzánk bizalommal, szeretettel várjuk.
Szabó Csilla, Farkas Csilla és az ötfős beépítő csapatunk.

(Bejárati ajtó rendelése esetén a három akció összevonható!)
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Masszázs Sziget

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

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

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

 Cellulit masszázs

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

Ajándékozzon masszázst szeretteinek!

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

 Marczy Tamás gyógymasszőr  
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Tagbővítés horgásztónál
Vác környéki horgásztónál, gyönyörű környezetben, 
sok év után tagbővítést tervezünk.
Új tagjainkat családias közösséggel, jó hangulatú rendezvé-
nyekkel, kényelmi szolgáltatásokkal várjuk. Napijegyes hor-
gászokat nem fogadunk.
Fő halunk a ponty, de fogható amur, csuka, kárász keszegfé-
lék és balin. A haltelepítés a horgászszezonban folyamatos. 

Tagjaink nagyfokú bizalmat élveznek, ezért a tagfelvétel sze-
mélyes beszélgetés alapján történik.

Ha szívesen csatlakozna családias közösségünkhöz, 
jelentkezzen még ma! Tel.: (06 20) 627-4273

Nyári Táborok
1. IV. TÜCSÖK TÁBOR: július 1-jétől 5-éig

• Természetismereti és környezetvédelmi tábor
• Közreműködik a SZAMÓCA TANODA

2. V. KÉZMŰVES HÉT: július 8-ától 12-éig
• 3 éves kortól várunk gyerkőcöket
• Változatos technikákat alkalmazunk

3. III. KUKTAHÉT: július 15-étől 19-éig
• Idén a salátáké a főszerep!
• Megyünk ismét csokizóba!

4. PAPIRUSZ TÁBOR: július 22-étől 26-áig
• A papírkészítéstől a könyvkötésig

5. KREATÍV KOROK HETE: augusztus 5-étől 9-éig
• Kézműves kultúrák nyomában
• Őskor és ókor a világban

6. SULIVÁRÓ HÉT: augusztus 26-ától 30-áig
I. csoport: akik, most kezdik az iskolát
II. csoport: akik már iskolába járnak

Táborainkba 5 éves kortól várunk gyerekeket. A bejelentkezés 
a díj – 24 000 Ft – 30%-ának befi zetésével történik.
GYERMEKFELÜGYELET VÁLTOZATLANUL LESZ!

ELÉRHETŐSÉG: (06 20) 923 4775
mackovar@gmail.com • 2132 Göd, Duna u. 40.

TANODA TÁBOR! 
Ahogyan a korábbi években, 
a Kis Természetbúvár Alapítvány 
a Bagoly Tanodában idén is szervez 
nyári természetbúvár tábort két alkalommal a termé-
szet iránt érdeklődő 4-14 éves gyerekek részére.

Az első tábor 2013. június 24-től 28-ig,
naponta 9-től 16 óráig tart.
A programok között szerepel: természetbúvárkodás, sok-
sok kirándulás, gyűjtés, érdekes kísérletek, délutánonként 
pedig különböző kézműves foglalkozások, néptánc és per-
sze rengeteg játék.
A tábor díja gyermekenként 19 000 Ft, amely napi 
háromszori étkezést, a kirándulások költségeit és 
az anyagköltségeket is tartalmazza. Testvérkedvez-
ményt biztosítunk.

A második tábor 2013. július 29-től
augusztus 2-ig tart.
A tábor napirendje azonos az első táboréval, de a foglalko-
zások más témákat ölelnek fel.

További információ és jelentkezés:
Bilkó Ágnesnél – mobil: (06 70) 286 0028 
E-mail: bilkoagnes@gmail.com

a Kis Természetbúvár Alapítvány 
a Bagoly Tanodában idén is szervez 

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
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Rázza magát formába a Fitvibe
Full motion concept
edzésmódszerével!

Jöjjön el a Gödi Fitvibe Alakformáló

Stúdiónkba és formázza csodaszéppé testét:

� Csak nálunk: a Fitvibe � Full Motion Concept�
edzésmódszere � edzés Fitvibe vibrációs trénerrel
és vibráló kézisúlyzóval

� Ízületkímél� vibrációs tréning orvosi m�szer
min� sítés�(MDD) berendezésen

� Önre figyel� , tapasztalt személyi edz�
� 30 perces intenzív edzés
� Maximális hatás, minimális er� feszítéssel:

4 hét edzés = 1 ruhaméret csökkenés
8 hét edzés = 2 ruhaméret csökkenés

�Tartás alakformálás, tónusos, feszes test
� Próbálja ki kardiógép újdonságainkat is!

Gödi Fitvibe

Alakformáló Stúdió

Cím: 2131 Göd, Jávorka S. u. 1. � Tel.: 06-30/946-0077

www.wellness-trade.hu

Nem minden rezgés
egyforma!

Ingyenes

próbaedzés

és akciós

bérletárak

Ne d� ljön

be az olcsó

utánzatok-

nak!
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Kuckó Óvoda
2131 Göd, Kazinczy u. 15.

Kiskuckó Családi Napközi
2,5 éves kortól
2131 Göd, Babits u. 1.

Részletek és jelentkezés:
Baraczka Tamásné 06 20 220 0505
www.kuckoovoda.blog.hu

Április 10-én 9 órától 
nyílt nappal  
várunk minden kedves 
érdeklődőt!

A Kucko' Ovi

kapuja 

nyitva a'll!

Kuckó hirdetés 130410.indd   2 2013.03.20.   16:13:49

Tel.: 06/27-333-720 • Mobil: 06/20-263-7063
Cím: 2132 Göd, Ady Endre u. 2. (felsőgödi vasútállomás)

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

Gyerekszemészet 
A Szemcsi optikában

Kilenc hónapos kortól…
Időpont: 

2013. 04. 27., szombat 9–től 14-ig
2013. 05. 11., szombat 9–től 14-ig

Bejelentkezés alapján!
Szakorvos: dr. Véghseő Andrea 
(a Heim Pál Gyermekkórházból)

A vizsgálat díja: 2.000 Ft/ fő Szolgáltatások
•  Fogfehérítés 
•  Fogékszer
•  Professzionális fogtisztítás

(ultrahangos fogkőleszedés és polírozás)

•  Barázdazárás
•  Szájhigiéniai oktatás

(óvodás és kisiskolás csoportoknak)

Dentálhigiéniai rendelés csak bejelentkezésre: 06-27-330-506
További információ: 06-30-3975-083

Dentálhigiéniai rendelés
Muszkatalné Tóth Andrea
2132 Göd, Kisfaludy utca 7. 
(Felsőgöd fogászati rendelő) 
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Tel.: 06-30 740-6780

FELSŐGÖD, Autópihenő parkolójában

Dekoráció

Héliummal és plüssfigurával
töltött léggömb

Lottózó
Virág-ajándék

NYÁRI UTAZÁSI AJÁNLATOK
Korfu – 1 hét repülővel, apartmanban 44 900 Ft/főtől
Bulgária – 1 hét repülővel, apartmanban  52 520 Ft/főtől
Törökország – 1 hét repülővel, 4* all inclusive  121 500 Ft/főtől
Kréta – 1 hét repülővel, apartmanban  64 900 Ft/főtől
Mallorca – 1 hét repülővel, hotel 4*, félpanzióval  140 000 Ft/főtől
Olaszország – 1 hét, 4 fős apartmanban  21 700 Ft/főtől
Horvátország – 1 hét, hotel 4*, reggelivel  64 800 Ft/főtől
A fenti árak 2013. április 30-ig történő foglalás esetén érvényesek, és nem 
tartalmazzák az esetleges járulékos költségeket (vízum, illeték, biztosítás).

PÜNKÖSDI AJÁNLATOK
Garda-tó – 4 nap, hotel 3* reggelivel  38 000 Ft/fő
Ausztria – 4 nap, 4 fős apartmanban  13 500 Ft/fő
Madeira – 7 éj repülővel, félpanzióval  151 750 Ft/fő + illeték
Prága – 3 nap busszal, reggelivel  29 900 Ft/fő

Utazási Iroda 
valbonatours.hu 

További több száz akciós ajánlatunkról érdeklődjön irodánkban! 
SZÍNHÁZ- ÉS KONCERTJEGYEK

DUNAKESZI, Tábor út 4/F • Tel.: (27) 543-855 
Nyitva: H-P: 10-18 • www.valbonatours.hu 

MKEH szám: U-000921

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 idared alma 139 Forinttól
•  burgonya 99 Forinttól

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

•  import sörök 
diszkont áron

•  cseh minőségi világos 
sör 149/üveg

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

pedikűrös
kezelést vállalok.

Az első alkalommal
ajándék lábmasszázs!

Időpont egyeztetése,
megbeszélés alapján:

06-30 431-15-96

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
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+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.

Elérkezett életében
a megújulás ideje?

Kineziológiai módszerekkel
közösen megtaláljuk az utat

a harmonikus egyensúly
megteremtéséhez!

A kineziológia az ÉLET minden
területén alkalmazható,

többek között:

a betegségek mögött álló problémák
indokolatlan túlsúly 
tanulási nehézségek 
kapcsolati problémák

szorongások,fóbiák,függőségekgg
generációsan ismétlődő problémák

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

Galileo Galilei

Szeretettel várom jelentkezését! 
Cs.Nagy Ibolya kineziológus
+36 30 906 8674
Fb. Balansz Stúdió
web: balanszstudio.5mp.eu

• 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

MARKOV-ÁCS KFT.
TÜZELŐ- ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

KOMPLETT TETŐANYAGOK
Faanyag-védelem, gyalulás, megmunkálás, geren-

dák egyedi méretben is, bitumenes zsindelyek,
OSB-lapok, szigetelőanyagok.

Tetőléc: 3 fm-ig 70 Ft/fm, Zsindely
Svéd, német lambéria-akciók, 1350 Ft/m² ártól 
a készlet erejéig. Nyári tűzifa akció! Tűzifa, 

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

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

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

SÍRKŐ, MŰKŐ és MINDEN, AMI CSAK KŐ!

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

E-mail: lakatoskalman@freemail.hu 

www.koakobonkft.hu

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

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

Gödieknek KEDVEZMÉNY!

Tisztelt Önkormányzatok, Cégek, Magánszemélyek!
Építész-épületgépész műszaki ellenőr

Uniós csatlakozásunk óta megszigorították az építkezé-
sekre vonatkozó törvényeket,  amelyeket sok építőipari 
vállalkozó nem tart be (építési napló vezetése, bizony-
latok beszerzése a beépített anyagokról, szabványok 
betartása stb.).
Vállalom beruházások és épületfelújítások teljes körű 
műszaki ellenőrzését a törvények, a szabványok, illetve 
a megrendelő érdekeinek fi gyelembevételével.
E-mail cím: kertesz.barnabas64@gmail.com
Telefonszám: (06 30) 466-2362
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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

beltérben autóban erős napfényben

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

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

vagy bármely Egészségpénztáras kártyával!

A Crizal Transitions XTRActive olyan új, alkalmazkodó szemüveglencse, amely kültéren extra sö-
tétre színeződik, gépkocsiban is használható, és beltérben kellemes, világos árnyalatot vesz fel.
A Crizal Transitions lencsék az alábbi előnyöket nyújtják:

EXTRA sötét árnyalat:
Kültéren, napfényes időben akár normál napszemüveg sötétségűre is be tud sötétedni.
EXTRA kényelem:
Vezetés közben, a szélvédő mögött is besötétedik.
EXTRA komfortérzet:
Enyhe színárnyalat beltérben.
EXTRA védelem:
100%-os UVA- és UVB-sugárzás elleni védelem világos és sötét állapotban is.
EXTRA tiszta látás Crizallal:
Legyőzi a tiszta látás 5 ellenségét.
A Crizal Transitions XTRActive lencsék szürke színben rendelhetők.

AKCIÓS ÁR:  AKCIÓS ÁR:  AKCIÓS ÁR:  
39 880 Ft/db helyett39 880 Ft/db helyett39 880 Ft/db helyett

22 250 Ft/db 22 250 Ft/db 22 250 Ft/db 

AKCIÓ! 
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Helyiség kiadó üzletnek, irodának 
Felsőgödön a Lenkey utcában, 
az óvoda közelében. 
Telefon: (27) /332-245, (30)/211-55-34

Kertkarbantartás, fakivágás. Szállítás 
utánfutós személygépkocsival. 
Gépkocsivezetés-gyakorlás 
jogosítvánnyal rendelkezőknek. 
Telefon: (06-20) 333-5417.

Bőr- és textil-, ruházat-javítás, 
átalakítás, méretre készítés. Olasz Júlia
Tel: 06-27-336-241, 06-20-391-3591

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

ELADÓ TELEK 
SURÁNYBAN

Családi okok miatt eladó egy 1427 m2 
nagyságú telek Surányban, a Szent-
endrei-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 sze-
rint a két háború között a környékre 
tüdőszanatóriumot terveztek építeni. 
Víz a telken, gáz az utcában, csator-
naépítés 2013-ban vagy 2014-ben. 
A telken egy be nem fejezett faház van, 
ami elbontható, befejezhető vagy fel-
vonulási épületként használható.

Irányár: 12 M Ft. 
Érdeklődni lehet a (06 30) 

817-36-17-es telefonszámon.

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 sződligeti
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Isten éltessen, Erzsi mama!
Az Alsógödön szinte mindenki által ismert drága 
Erzsi mamánk (Kovács Antalné, sz. Kasza Erzsé-
bet) március 18-án ünnepelte 70. születésnapját. 
A jeles nap előtti hétvégére a család apraja-nagy-
ja egy teljes titokban szerveződő meglepetés-
partival készült, amely telitalálatnak bizonyult. 
Az ünnepelt a könnyekig meghatódva fogadta 
összegyűlt szeretteit, akik azt kívánták neki: éljen 
nagyon sokáig, hogy még hosszú-hosszú éveken 
át lehessen a család legfontosabb összetartó ereje. 

Köszönünk Neked mindent, és sok szere-
tettel gondol Rád a teljes Kovács, Kasza, 
Polacsek és Tatay család!

Duna-parti büfé idényjellegű 
üzemeltetésére partnereket 
keresünk. 
E-mail: kommunikacio@god.hu, 
tel.: (06 20)296-3030.

A gödi gyermektábor élelmezésére 
partnereket keresünk július 1-től 
augusztus 15-ig. 
E-mail: kommunikacio@god.hu, 
tel.: (06 20) 296-3030.

A városi televízió munkatársat 
keres teljes körű technikai feladatok 
ellátására. 
E-mail: kommunikacio@god.hu, 
tel.: (06 30)439-3400.

Partnereket keresünk a volt 
BM-üdülő területén folytatható 
sport, kulturális és szabadidős 
tevékenységekhez, illetve 
rendezvények lebonyolításához. 
Egyesületek, közösségek és baráti 
társaságok rendezvényeihez is 
helyszínt biztosítunk.  
E-mail: kommunikacio@god.hu, 
tel.: (06 20)296-3030.

Kéménybélelés-akció 
– Kéményjavítás
35%-os munkadíj-kedvezmény!
Tel.: (+36 70) 882-8097, 
(+36 20) 381-6787
www.kemenyepites.eu

Automata mosógépek szervizelése 
garanciával, márkától függetlenül. 
Vízszerelés, bojlerek javítása.
(06-20) 9466-567, 
(06-70) 589-0015

Házhoz megy! Fodrász – Pedikűrös!
06-70-269-8446, Ildikó

Konténerrendelés – Gépi földmunka
Sitt-, sóder-, homok- és 
termőföldszállítás, lomtalanítás 
3-4-5-6-7-8 m3-es konténerekkel. 
Vegyes istállótrágya házhoz 
szállítva eladó. 
Tel.: 06-20-941-5805

TV-k, Videók, Cd-k, Monitorok, 
Hifi tornyok javítása
Latorczai István
Tel.: 06-20-321-4801

Víz-, gáz- és fűtésszerelés, 
duguláselhárítás, bojlerjavítás.
Fövényesi Csaba
(06 30) 932-2114



Szaktanácsadás • kerttervezés • kertépítés • karbantartás 
• öntözőrendszerek tervezése, telepítése és karbantartása 
• kerti tó tervezése, építése és karbantartása • belső terek 

dekorációja • törzsvásárlói kedvezmények • házhoz szállítás, 
kérésre beültetéssel együtt • speciális tápoldatok 

és tápanyagok növényeknek • ültetőközegek

2131 Göd, Pesti út 236.
Telefon: (+36 27) 534-407 • E-mail: zanakert@invitel.hu

www.zanakert.hu

Nyitva tartás:
hétfőn zárva • keddtől szombatig:  9°° – 18°° • vasárnap: 9°° – 14°°

Szeretettel várjuk a vásárlókat, a kertépítőket
és az öntözőrendszer-telepítőket!

MEGNYÍLT A



Fürdőszobaszalonjaink elérhetőségei Telefon Fax Email
1 1 3 8  Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 1/882-7304 1/882-7306 aquabudapest@mart.hu
2120 Dunakeszi, Székesdűlő-Házgyár 27/542-236 27/546-900 aquadunakeszi@mart.hu

Az akció 2013. május 31-ig érvényes a fürdőszobaszalonokban kiállító szanitergyártók termékeire.  
Az akció részleteiről kérjen felvilágosítást az aquaMart fürdőszobaszalonokban.

Tavaszi zsongás 
az aquaMART fürdőszobaszalonokban

rendkívüli kedvezményekkel

www.aquamart.hu

Megújuló 
energia

Fűtés
Vízellátás

SzaniterKlíma- és 
légtechnika

Kerámia-
burkolatok

Cső
Szerelvény
Fitting

AquaMART - TavasziZsongás 2013 - 213x299.indd   1 3/18/13   4:12 PM


