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kÖzélet

Testületi ülés áprilisban
Munkaterv szerinti ülés – 2013. április 24.

A rendőrség beszámolt a tavalyi eredményeiről
A Képviselő-testület elfogadta a  Dunakeszi Rendőrkapitányság és a  gödi 
rendőrőrs 2012. évi működéséről szóló beszámolót. A város közbiztonsági 
helyzetéről készült tájékoztató tartalmát következő lapszámunkban ismer-
tetjük.  

Nem él elővásárlási jogával a város
Sárospatak önkormányzata megvásárlásra kínálta fel Göd önkormányzatá-
nak a tulajdonában lévő, 5984-es helyrajzi szám alatt nyilvántartott gödi in-
gatlant. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a város nem kíván élni a tör-
vény adta elővásárlási jogával. 

Hirdetőtáblák kerülnek városi tulajdonba 
A Képviselő-testület döntése alapján a jövő évtől a város tulajdonába megy 
át a Pont Reklám Kft. két, egyenként 10-10 m2 felületű hirdetőtáblája. A 2-es 
út mentén elhelyezett óriásreklám-táblák jelenlegi tulajdonosa az idei évre 
mentességet kért a  helyben megfi zetendő közterület-használati díj alól. 
Ennek fejében január 1-jével a  táblák a  gödi önkormányzat tulajdonába 
kerülnek.

Terület ajándékba
Az önkormányzatnak ajándékozza tulajdonosa az Ilka-patak partján találha-
tó 4604/23 helyrajzi számú ingatlant. A felajánlott területet a Képviselő-tes-
tület köszönettel elfogadta, tekintettel arra, hogy így a  jövőben biztosított 
lesz a hozzáférés a patak medréhez a karbantartási munkálatok idején.

Pénzügyi beszámoló elfogadása
Elfogadta a  testület a  Göd Városi Kommunikációs Nonprofi t Kft. 2012. évi 
pénzügyi beszámolóját. A városi tulajdonú cég a tavalyi évben kétmillió fo-
rintos nyereséget produkált. Az  összeget – a  jogszabályban előírt módon 
– a kft. fő tevékenységére kívánják fordítani, nevezetesen a városi televízió 
eszközbeszerzéseihez használják fel.

Módosították a csónakház szerződését
A Képviselő-testület módosította egy korábbi ülésén hozott döntését a fel-
sőgödi csónakház bérleti díjával kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy kide-
rült, a bérleti díjnak nincs áfatartalma, a bérlő által az önkormányzatnak fi ze-
tendő éves díjat a korábbi 300 ezer forint + áfa összeg helyett bruttó 400 ezer 
forintban állapították meg. 

Pályázat a sportcsarnok korszerűsítésére
A Balázsovits Sportcsarnok hűtés-fűtés rendszerének felújításához 20 millió 
forintra pályázik a város. Sikeres pályázat esetén az önrész várhatóan 5 millió 
forint körüli összeg lesz.

Duna-part Nyaralóházak a lakosság szolgálatában
A Képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy a  Belügyminisztérium 
tulajdonában és a  város kezelésében lévő Duna-part Nyaralóházak üdülő-
komplexum üzemeltetésével – haszonkölcsön-szerződés keretében – a Göd 
Városi Kommunikációs Nonprofi t Kft.-t bízza meg. A  cég feladata az  lesz, 
hogy a  terület adottságait sokoldalúan kihasználva szabadidős, kulturális, 
sport- és közösségi rendezvényeket kínáljon a lakosságnak.

Álláshelypályázat
Pályázatot ír ki a testület a Településellátó Szervezet igazgatói álláshelyére. 
A jelenlegi igazgató, dr. Hetényi Tamás megbízása nyáron jár le. 

Göd Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt, családját és ismerőseit 

a trianoni békediktátum 93. évfordulója 
alkalmából a

Nemzeti Összetartozás 
Emléknapján

rendezett megemlékezésre, amelyet

2013. június 4-én (kedden) 15.30 órai 
kezdettel tart az alsógödi Országzászlónál.

Megemlékező beszédet mond: 

Vitéz dr. Horváth Pál
nyugállományú dandártábornok

Közreműködnek: 
a Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény tanulói.

Rossz idő esetén a megemlékezés helyszíne 
a József Attila Művelődési Ház színházterme

(2131 Göd, Pesti út 72.)

A megemlékezés előestéjén 
2013. június 3-án (hétfőn) 18.00 órakor
Molnár V. József néplélekrajz-kutatónak 

a kenderesi református templomban tartott előadása kerül 
levetítésre a József Attila Művelődési Házban.

Emlékezzünk együtt!

Indul a nyár a Dunánál
Az áprilisi testületi ülésen is elhangzott: idén nyá-
ron mindkét gödi szabad strand a szükséges en-
gedélyek birtokában várja a fürdőzőket. Kiderült 
az is: mivel a strandolók létszáma várhatóan nem 
haladja meg a  napi ötszáz főt, a  jogszabálynak 
megfelelően vízi mentő, illetve úszómester nem 
teljesít majd szolgálatot a két partszakaszon. 
A gödi vízparti élet az idén a korábbi éveknél is 
színesebbnek ígérkezik. Májustól kulturális, sza-
badidős és közösségi programok gazdag kínála-
tával, szépen gondozott, hatalmas zöldterülettel, 
felújított mosdóval, zuhanyzóval és színvonalas 
büfével  várja a város lakóit és az ide látogatókat 
a  felsőgödi Duna-part Nyaralóházak. A városi 
használatban lévő, óriási park szabadon megkö-
zelíthető a Duna-út vége, illetve a gáton haladó 
bicikliút felől is, és bárki használhatja pihenésre, 
illetve  a partra való lejutáshoz is. A terület köze-
lében működő csónakházban kerékpárt is lehet 
kölcsönözni.
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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):

49 447

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

15 212

Lekötött betétek összesen: 570 000
Az ÖK pénzkészlete összesen (számlákon lévő összegek + pénztárban lévő 
összegek + lekötött összegek): 634 659

A folyószámlahitel összege: 0
A 2013-ban eddig befolyt adóbevételek összege: 587 083
A legutóbbi kimutatás óta a normál fi nanszírozási műveleteken kívüli, 
10 millió forintot meghaladó tétel(ek): 
kötvény (CHF) – 2013. I. félévi kötvénybeváltás és kamatfi zetés

150 158

A lejárt tartozások összege: 0
A fenti táblázat a 2013. április 24-ei állapotokat mutatja.

Dr. Pintér György
alpolgármester

Kiviteli tervek a Bozóky tér felújítására
A felsőgödi tér 2008 óta tervezett rekonstrukciója várhatóan több éven át 
tart majd. Idén első lépésként a  katolikus templom közvetlen környeze-
tét teszik rendbe. A  térburkolási munkálatok anyagköltségeit a  város állja, 
a munkadíjat pedig a katolikus egyházközség fi zeti majd. A többlépcsős re-
konstrukcióhoz részletes kiviteli tervet kell készíteni, melynek közel 500 ezer 
forintnyi költségét a Képviselő-testület az ülésen megszavazta. 

Felhívás
Tájékoztatom a Tisztelt Ingatlantulajdonoso-
kat, hogy a mindennapi életünket segítő ház-
számtáblák meglétét a Közterület-felügyelet 
folyamatosan ellenőrzi. A 2012. december 31-
én lejárt határidő ellenére még mindig van-
nak olyan ingatlanok, amelyeknek tulajdo-
nosai nem tettek eleget házszám-elhelyezési 
kötelezettségüknek. Göd Város Önkormány-
zatának a közterületek elnevezéséről és azok 
jelöléséről szóló 33/2004. (XII. 10.) számú ren-
delete alapján velük szemben kénytelenek 
vagyunk hatósági eljárást indítani, melynek 
célja nem feltétlenül a szankcionálás, hanem 
a házszámtáblák elhelyezése által biztosított 
könnyebb eligazodás megteremtése váro-
sunkban.

Dr. Szinay József 
címzetes főjegyző

Képviselői fogadóóra
Dr. Bognár László városi képviselő következő fogadóóráját május 27-én, 
hétfőn 17 és 18 óra között tartja a Polgármesteri Hivatalban. 

V. GÖDI REGIONÁLIS
NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ

és GYEREKNAP

2013. május 26., vasárnap
Helyszín: Göd, a Feneketlen-tó melletti sportpálya

Minden program ingyenes!

Rossz idő esetén a rendezvény a Huzella Tornacsarnokban lesz. (2131 Göd, Pető�  utca 49.)

A rendezvény ideje alatt büfé üzemel: csapolt sör, lángos, palacsinta, bográcsgulyás!
A rendezvényt támogatja: Göd Város Önkormányzat | Gusztos Gábor – Kincsem Lovarda

A rendezvény szervezője a József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti út 72.),
tel.: (06 27) 532-160, (06 20) 254-5124, e-mail: info@godimuvhaz.hu, www.godimuvhaz.hu

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. | Felelős kiadó: Szabó Zsuzsa

Program:
11 órától:  a nap folyamán néptánccsoportok egymást követő fellépései.
Ceremóniamester: Gyönyörű Zsiga kikiáltó
14 órától:  Szeredás együttes – Csiribiri gyerekkomédiák zenei koncertje
15 órától:  Táncház Navratil Andreával 
16 órától:  A Buboréka Bábszínház Szoknyamese című bábjátéka
17 órától:  Gólyalábasok játékos, interaktív műsora
18 órától:  Örökség együttes koncertje

 •  Lovas felvonulás – díjtalan lovaglási lehetőség
 •  Egész nap Vásári Sokadalom
 •  Népi játszótér 
 •  Kézműves foglalkozások 
 •  Ugrálóvár

2013. május 26., vasárnap2013. május 26., vasárnap
A Ripa Pannonica hírünket 
viheti
Hirschberg Attila, a  Magyar Limes Szövetség el-
nöke hirdetett párbeszédet önkormányzatoknak, 
civilszervezeteknek és az  érintett települések la-
kosainak a Ripa Pannonica UNESCO Világörökségi 
Listájára kerülésének előkészítése kapcsán.
 Mint felvezetőjében elmondta, jelenleg a  világ 
157 országában 962 világörökségi helyszínt tar-
tanak számon, melyek döntő többsége kulturális 
helyszín, közel kétszáz természeti csoda, illetve 
egyéb, a címre érdemes ember alkotta mű.
 A  római limes leglátogatottabb helyszínei közé 
tartozik például az  angliai Hadrianus-fal, amely 
1987 óta az UNESCO Világörökség része. A falma-
radványok térségében egymillió ember él, maga 
a látnivaló pedig évente közel 1,2 millió látogatót 
vonz Észak-Angliába. (A turisták 2010-ben 880 
millió font árbevételt hoztak a régiónak.)
 A  Magyar Limes Szövetség, amely az  Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által kinevezett pro-
jektgazdája a  nevezésnek, tagjainak sorába vár-
ja a  településeket és a  civil lakosságot egyaránt. 
A szervezet az elmúlt évek áldozatos munkájával 
elérte, hogy a nevezés egy-két éven belül benyújt-
ható (a kormány által), – a szakmai anyag alapján 
a  világörökségi listára kerülés pedig szinte biz-
tosra vehető. A  cél egy olyan 10-14 helyszínből 
álló programsorozat összeállítása, amely a  nagy 
vásárlóerővel bíró turisták számára vonzó utazási 
célponttá teszi a  Duna vonalát követő, s  e  tekin-
tetben egyedülálló Ripa Pannonicát. 
 Hirschberg Attila összefogást sürget a szigetmo-
nostori, gödi és dunakeszi települések vezetői és 
civilszervezetei között annak érdekében, hogy 
megfelelő programmal felvetessék magukat 
a programsorozat helyszínei közé.
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– Hogyan tükrözi a  város 2013-as költ-
ségvetése azt a szerkezeti változást, amit 
az  oktatásügy államosítása és a  járási 
rendszer kiépítése jelent?
Dr. Pintér György: A  február végén elfo-
gadott éves költségvetés tervezésekor 
nem volt könnyű dolgunk. A város pénz-
ügyi helyzetét befolyásoló főbb tenden-
ciákat ugyan már ismertük, ám nem áll-
tak még rendelkezésünkre összegszerű 
adatok arról, hogy pontosan mennyiből 
kell gazdálkodnunk az  idén. Az új önkor-
mányzati és köznevelési törvény hatályba 
lépésével egy, a korábbitól eltérő feladat-
megosztás jött létre az állam és az önkor-
mányzatok között, és ez a  finanszírozás 
területén is számos változást idézett elő. 
Több államigazgatási feladat, melyeket 
korábban az önkormányzat látott el, járási 
hatáskörbe ment át, és január elsejétől ál-
lami irányítás alá helyezték a közoktatást 
is. Ezzel párhuzamosan természetesen ki-
kerültek az önkormányzat költségvetésé-
ből azok a központi támogatások is, ame-
lyeket a korábbi években az Államkincstár 
e feladatoknak az ellátására folyósított. 
Az oktatásügy centralizálásával a pedagó-
gusok bére és az oktatási normatíva sem 
szerepel már az  idei költségvetésben, hi-
szen az oktatáshoz közvetlenül kapcsoló-

dó tételeket ezentúl a központi költségve-
tésből finanszírozza az  állam. Az  oktatás 
feltételeinek biztosítása azonban az  ön-
kormányzat feladata maradt. Az  iskolák 
fűtéséről, világításáról, a  karbantartások-
ról, a kertrendezésről, a portaszolgálatról, 
a  takarításról továbbra is a  városnak kell 
gondoskodnia. Az  iskolák működtetésé-
nek költsége évente 100 millió forint fe-
letti összeget tesz ki, és ezt a pénzt az ön-
kormányzatnak saját bevételeiből kell 
kigazdálkodnia, központi támogatás nem 
tartozik hozzá. Az  önkormányzat saját 
bevételei pedig alapvetően a  befizetett 
adókból származnak. 
Nyugodtan fogalmazhatunk tehát úgy is, 
hogy az iskolák működésének biztosítása 
a város mint közösség feladata. Ha példá-
ul befolyna az a 300 millió forint körüli ösz-
szeg, amelyet adóhátralék címen tartunk 
nyilván, abból két és fél évig működtet-
hetnénk az  iskolákat, ahová a gyerekeink 
járnak. 
Az oktatásügy mellett állami kézbe került 
át több olyan államigazgatási feladat is, 
amelyeket eddig az  önkormányzat látott 
el. Januártól járási szinten foglalkoznak 
az  építéshatósági, a  gyámhatósági és 
az  okmányirodai ügyekkel. Ez a  változás 
főként a  bérköltségek alakulása szem-

pontjából van hatással a  városi költség-
vetésre. A  feladatokkal együtt az  önkor-
mányzati dolgozók egy része – szám 
szerint tizenhét munkatárs – is átkerült 
a  járáshoz. A  köztisztviselői apparátus 
egyébként az utóbbi évek takarékos gaz-
dálkodásával összefüggésben is folyama-
tosan karcsúsodott. A  ciklus elején még 
70 körüli volt az önkormányzati dolgozók 
létszáma, az  idei évi költségvetés pedig 
már csak 42 köztisztviselő bérköltségével 
számol. 

– Az államigazgatási reform tehát egyfe-
lől költségmegtakarítást eredményezett, 
más területeken pedig korábban meglé-
vő bevételek kiesését vonta maga után. 
Hogyan húzhatnánk meg a  változások 
mérlegét? Pénzügyi szempontból inkább 
könnyebbséget vagy megterhelést je-
lent-e a városnak az új struktúra?
Kovács Krisztina: Az  új feladatellátási 
rendszer bevezetésével összefüggésben 
az idén 633 millió forinttal csökkent az ál-
lami támogatásokból származó bevétele-
ink összege. Az új önkormányzati törvény 
rendelkezik arról is, hogy 2013-tól a hely-
hatóságok nem számolhatnak a személyi 
jövedelemadó korábban helyben maradó 
részével, és a  gépjárműadóból származó 
bevételeik 60 százalékát is az  állam ren-
delkezésére kell bocsátaniuk. Ugyanakkor 
a  változások jelentős bérköltség-meg-
takarítást is eredményeztek. A  költség-
vetés alakulását azonban nemcsak ezek 
az imént említett tételek határozták meg. 
Az  államigazgatási reformmal egyidejű-
leg ugyanis a  kormány megváltoztatta 
az  önkormányzatok finanszírozásának 
rendszerét is. Az eddigi normatív alapú tá-
mogatási rendszert felváltotta a  feladat-
alapú finanszírozás. Az  új struktúra alap-
jaiban különbözik a  régitől, lényegében 
nem is összevethető vele, mert egészen 
más jogcímeken tartalmaz a  tavalyitól 
merőben eltérő tételeket. Többféle szá-
mítás elvégzése után mindent összevetve 
azonban azt mondhatjuk, hogy az  állam 
és az  önkormányzat közötti újfajta fel-
adatmegosztás pénzügyi szempontból 
tulajdonképpen sem előnyt, sem hátrányt 
nem jelent a  városnak, csak egy újfajta 
gazdálkodást kíván. 

Dr. Pintér György: Rövid és középtávú 
pénzügyi helyzetünk stabil és kiszámít-
ható, ugyanakkor talán még soha nem 
volt olyan összetett és soktényezős kér-
dés, mint napjainkban. A  város pénz-
ügyi egyensúlyának alakulására ugyanis 

Változások után
Beszélgetés a város pénzügyi helyzetének 

alakulásáról

A 2013-as év első hónapjaiban több olyan törvényi változás lépett életbe, amelyek 
az  önkormányzatok működésére és gazdálkodására is jelentős hatással voltak. 
A közigazgatás és az oktatás központi átszervezése, a járási rendszer életbe lépé-
se és az állami hitelkonszolidációs megállapodás aláírása pénzügyi szempontból is 
új helyzetet teremtettek. Dr. Pintér György alpolgármesterrel és Kovács Krisztinával, 
a  Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetőjével arról beszélgettünk, hogyan 
alakulnak a város gazdasági kilátásai a közelmúlt változásainak tükrében.

„A takarékos gazdálkodás továbbra is indokolt, de a város pénzügyi helyzete stabil és 
kiszámítható" – fogalmazott Pintér György alpolgármester (képünkön balra). Mellette 
Kovács Krisztina pénzügyi osztályvezető   
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most egy időben több oldalról is jelen-
tős változások hatnak, és a  költségvetés 
kidolgozásánál nekünk mindezeknek 
a  tényezőknek az  együttes hatásaival 
számolnunk kellett. A  központi támoga-
tási rendszerben mindig vannak jobban 
és rosszabbul fi nanszírozott területek, és 
a  kiegyensúlyozott működéshez szüksé-
ges egyensúlyt nekünk kell beállítanunk 
a költségvetésben. Az idei évben például 
az önkormányzati fenntartású óvodákhoz 
kapcsolódó támogatások összege jelen-
tősen növekedett – szűk 50 százalékról 
felment 87 százalékra –, a  bölcsődei el-
látás normatívája viszont nagyon lecsök-
kent, a költségeknek csupán 37 százalékát 
fedezi. Az utóbbi két év alatt gyors ütem-
ben és drasztikus mértékben csökkent – 
80 millióról 24 millió forintra esett vissza 
– a  szociális ellátásra fordítható központi 
támogatások összege. A  más települé-
sekhez mérten bőséges szolgáltatásokat 
nyújtó szociális rendszerünk megőrzését 
ugyanakkor kiemelt feladatunknak te-
kintjük, ezért a  központi költségvetésből 
hiányzó összegek kompenzálásáról saját 
erőből kell gondoskodnunk. 

– A  pénzügyi egyensúly megteremtése 
ugyanakkor lényegesen könnyebb fela-
dat lesz most, hogy számolhatunk majd 
azokkal a megtakarításokkal is, amelyek 
az  állami adósságátvállalásnak köszön-
hetően maradnak bent a  rendszerben. 
Hogyan kalkuláltak az  idei év költségve-
tésében ezzel a jelentős összeggel?
Dr. Pintér György: A kormánnyal február 
28-án aláírt adósságátvállalási megálla-
podás értelmében 2,147 milliárd forinttal 
csökken a  2007-es kényszerű kötvényki-
bocsátással összefüggésben keletkezett 
hiteltartozásunk. A  tárgyalások során 
a  törvényben garantált 40 százalék he-
lyett 50 százalékos mértékű hitelkonszo-
lidációról sikerült megállapodnunk, ami 
várakozáson felüli eredmény. A tartozása-
ink felét – éves szinten mintegy 140-150 
millió forintot – tehát nem kell visszafi zet-
nünk a hitelintézeteknek, és ez óriási köny-
nyebbséget jelent a városnak. 

Kovács Krisztina: A költségvetésben még 
a  törvény által garantált 40 százalékos 
adósságátvállalással kalkuláltunk, hiszen 
nem tudtuk, hogy a  sikeres tárgyalá-
soknak köszönhetően ennél magasabb 
mértéket sikerül majd elérnünk. Fontos 
azonban leszögeznünk, hogy a  február 
végi szerződésben még csak a  konszoli-
dáció mértékében állapodott meg a  két 

fél, a  részletek tisztázása csak ezután kö-
vetkezik.

Dr. Pintér György: Így van. A  dolgok je-
lenlegi állása szerint még csupán annyit 
állíthatunk biztosan, hogy a hiteleink felét 
az  állam kifi zeti helyettünk. A  kormány 
június végére ígérte a  tárgyalási folyamat 
lezárását. Egészen addig nem tudhatjuk 
például, hogy a több banknál más és más 
kondíciókkal felvett hiteleink közül me-
lyeknek az  50 százalékát vállalja át az  ál-
lam, és melyek maradnak meg nekünk. 
Ahogyan azt sem, hogy már az idei év első 
félévére esedékes törlesztések felét is az ál-
lam fi zeti-e, vagy egy későbbi időpontban 
várható a konszolidációs szerződés életbe 
lépése. Hétköznapi nyelvre lefordítva vala-
hogy úgy fogalmazhatnánk: kaptunk egy 
nagy értékű ajándékot, de még nem tud-
juk, hogy milyen ütemben bonthatjuk ki.

– Júliusban, amikor minden részletet 
tisztán látunk már, feltétlenül visszaté-
rünk erre a kérdésre. Az önkormányzatok 
helyzetét érintő változásokról olvasva 
az  ember egyre gyakrabban találkozik 
azzal a  prognózissal, hogy az  elhúzódó 
gazdasági válság következményeként 
a  városok nagy részében számolni kell 
az  iparűzési adóból származó bevételek 
jelentős mértékű csökkenésével. 
Dr. Pintér György: Az  utóbbi néhány év 
adatait elemezve egyértelműen látható 
az a tendencia, hogy Gödön folyamatosan 
csökken az  iparűzési adóbevétel (HIPA) 
mértéke. Ha az  adóerő-képesség romlása 
az  eddigi ütemben halad tovább, akkor 
becsléseink szerint 2017-re akár 40 százalék-
kal kevesebb lehet a  város HIPA-bevétele, 
mint 2011-ben volt. Nagyon is indokolt te-
hát a megfontolt és takarékos önkormány-
zati gazdálkodás, hiszen hiába jelenik meg 
a költségvetésben egy jelentős megtakarí-
tás az állami hitelkonszolidációnak köszön-
hetően, ha közben a város gazdálkodásában 
egyre nagyobb szerepet játszó adóbevéte-
lek jelentős mértékben csökkennek. 
A helyben beszedett adóknak a költségve-
tés főösszegéhez viszonyított aránya évről 
évre egyre nagyobb. Míg régen a  helyi 
adókból befolyt összegek a  költségvetés 
főösszegének csupán 10-20 százalékát 
tették ki, addig az utóbbi években a költ-
ségvetésbe betervezett kiadások közel 50 
százaléka az adóbevételekre támaszkodik. 
Ezért is különösen fontos, hogy a lakosság 
megértse: a  helyi adók befi zetésével ki-ki 
a közös terhek viseléséhez járul hozzá.  

Koditek Bernadett

Helytörténeti 
kiállítás készül

A József Attila Művelődési Ház szep-
tember hónapban a Kulturális Örökség 
Napok alkalmával helytörténeti kiállí-
tás megnyitását tervezi.
A sikeres tárlat megvalósításához je-
lenleg rendkívül kevés anyaggal ren-
delkezünk, ezért fontosnak érezzük, 
hogy gyűjtést szervezzünk. Mindenek-
előtt Göd város történelmi, helytörté-
neti helyeinek, valamint helytörténeti 
értékű tárgyainak, bútorainak, doku-
mentumainak feltérképezését kezde-
ményezzük. Kérjük azon lokálpatrióta 
érzelmű lakosainkat, akik bármilyen 
helyi relikviával, ilyen jellegű tárggyal 
rendelkeznek, hogy az alábbi elérhető-
ségeinken jelentkezzenek!

Kapcsolat:
szabo.zsuzsa@godimuvhaz.hu, 
(06 20) 485-4791.

A kölcsönadott tárgyakat, relikviákat 
a  tulajdonosoknak visszaszolgáltatjuk, 
ajándékozás esetén pedig egy későbbi 
állandó helytörténeti kiállítás anyagá-
ba beépítjük.

A Retró Ady Klub – Felsőgöd közelgő 
100 éves jubileuma jegyében –, csat-
lakozva a  fenti felhíváshoz, örömmel 
készít digitális másolatokat a  nagyra 
becsült elődök, neves személyiségek, 
egykori egyesületek, szervezetek régi 
tagjainak közéleti, társasági és kultu-
rális emlékeiről, fi ókok mélyén megőr-
zött fényképeiről, korabeli újságokról, 
amatőr fi lmekről. 
Idén elsősorban a  90 éves Dalárda, 
az  Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a  régi 
orvosok, pedagógusok és iskolai osz-
tályok képeivel szeretnénk bővíteni 
digitális archívumunkat.

Kapcsolat: 
roner@vnet.hu, (06 30) 950-9415, vagy
gabor.galle@gmail.com, 
(06 30) 370-2491.
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Bárkivel megeshet
Még márciusban történt, de egy olvasói levélből csak 
most értesültünk a következő hírről:
Az Alagút utca végén, a híd közelében megbotlott és ele-
sett egy idős ember. Többen is elmentek mellette anélkül, 
hogy segítettek volna, holott láthatóan rosszul volt, a feje 
vérzett. Egy gyerek sietett a  segítségére: Orosz Róbert, 
a  Huzella Általános Iskola tanulója, aki felnőtteket meg-
szégyenítő lélekjelenléttel rendőrt és mentőt hívott, és 
megérkezésükig ott maradt a balesetet szenvedett ember 
mellett. Olvasónk – és a Gödi Körkép is – ezúton szeretne 
köszönetet mondani a fiatalember helytállásáért.

Május közepén nyit a Dunakaland 
Kölyök Kalandpark
A megállapodást megelőző feltáró munkák után, februárban 
írt alá szerződést az Önkormányzat és a Funnycar Tréning Kft., 
amely egy helyi vállalkozás, sokéves üzemeltetői tapasztalattal. 
A megállapodás arról szól, hogy 6-12 éves korú gyermekek szá-
mára igénybe vehető kötél kalandpálya létesül a Szakáts-kert-
ben, ahová elsősorban a gödi és a környékbeli alsó tagozatos 
kisiskolásokat várják az akkreditált sportszervezők.
A csodálatos természeti adottságú alsógödi Szakáts-kert egyik 
szegletében egyszerre tíz gyermeket fogadni képes pálya 
épült. Az élő fákra szorító technikával rögzítették a pódiumo-
kat és a  drótköteleket – ez a  kíméletes megoldás egyébként 
szigorú előírás is. A pályát a megnyitó előtt TÜV-minősítésnek 
kell alávetni, amely a szakmai követelmények mellett részlete-
sen ellenőrzi a természetvédelmi előírások betartását is. 
A kiváló szabadidős program kedvelt az általános iskolások kö-
rében, ami nem csoda: amellett, hogy fejleszti a mozgáskoordi-
nációt, önbizalomra és a csapattársakba vetett hitre épít, ami 
remek közösségkovácsoló lehetőség. Osztálykirándulások ese-
tén, a létszámot két-három csoportra bontva, sárkányhajózás-
sal, illetve talajon végzett ügyességi feladatokkal lehet színesí-
teni a programot. Vagyis a gyerekek forgó rendszerben járnak 
állomásról állomásra – tudtuk meg Viola Albert ügyvezetőtől, 
aki azt is elmondta, hogy a kölyök kötélpálya szezonálisan, má-
justól októberig üzemel. Naponta maximum egy osztálykirán-
dulást vagy születésnapi zsúrt stb. vállalnak. A vendégek szá-
mára a parkolás a Szakáts-kert saját parkolójában megoldható.

Az országos és az  agglomerációs hírek aggodalmat kelthettek 
a szeptemberre tanköteles korú gyermekek szüleiben. Szerkesz-
tőségünk megkereste a  dunakeszi tankerület igazgatóját, Eich 
Lászlót, hogy az érintettek nevében feltehessük a témára vonat-
kozó kérdéseinket.

Hogyan alakultak a  gödi beiskolázási adatok? Hány gyermeket 
írattak be a szülei a gödi iskolákba?
– A  beiratkozás a  KIK által fenntartott általános iskolákban ápri-
lis 8-án és 9-én rendben lezajlott Gödön. A tavalyi évhez képest 5 
százalékkal nőtt a beíratott gyermekek száma, ami 250 tanköteles 
gyermek szeptemberi iskolakezdését jelenti.

Okozott-e problémát a beíratott gyermekek létszáma?
– Mivel az  infrastrukturális feltételek nem változtak, így a korábbi 
évekhez hasonlóan továbbra is magas létszámú osztályokban és 
800 főt meghaladó összlétszámú intézményekben fognak tanulni 
a gödi diákok.

Hány fős osztálylétszámokkal kalkulálnak? Mennyi első osztály 
indul?
– Az  indítható első osztályok számának meghatározásakor a  Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ törekedett arra, hogy 
az egyes osztályok ne a törvény által meghatározott maximális ta-
nulói létszámmal (32 fő) induljanak, így a Huzella Iskolában öt, a Né-
meth László Iskolában négy első osztály fog indulni a 2013/2014-es 
tanévben.

Akad-e olyan gyermek, aki nem tud bekerülni a  választott 
iskolájába? S van-e olyan, aki nem biztos, hogy a  körzet szerinti 
iskola tanulója lehet?
– A tankerület kiemelt célja volt, hogy minden gyermek be tudjon 
kerülni a körzetes iskolába, illetve a választott iskolába. Ez a cél ma-
radéktalanul megvalósult, így az  iskolaválasztással kapcsolatban 
minden szülői igénynek meg tudtunk felelni.

Felmerül-e tanterem- vagy férőhelyprobléma? S ha igen, hogyan 
kívánják megoldani?
– A  nagyszámú első osztályos gyermek őszi iskolakezdése miatt 
a városban az  iskolai férőhelyek kihasználtsága 100 százalék körül 
alakul, ami komoly szervezési feladatokat jelent az  iskolák vezetői 
számára. Szerencsére minden intézményünk nagyon felkészült és 
a  helyzetet jól ismerő iskolavezetéssel rendelkezik, így biztosan 
nem fog gondot okozni a  szeptemberi „telt házas” tanévkezdés. 
Ugyanakkor mindezek ellenére szeretnénk az  önkormányzat se-
gítségét is kérni abban, hogy átmenetileg további önkormányzati 
ingatlanokat is bevonhassunk a  feladatellátásba. Végleges megol-
dást azonban a Németh László Általános Iskola tervezett bővítése 
jelenthetne.

V. Pálfai Kinga

Az önkormányzat azt reméli, az új szolgáltatás több gödi családot 
csalogat le a Szakáts-kertbe

Beiskolázás 
Mi várható szepteMBerBen?
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A gyermekkor legszebb időszaka a nya-
ralás. Minden iskolás gyermek a nyári 
szünetre vár! Nem csupán azért, mert 

akkor már nem kell iskolába járnia, ha-
nem azért is, mert a különleges élmények, 
az önfeledt játék, a kisebb-nagyobb kalan-
dok életre szóló örömöt szereznek neki. 
A kisebb gyerekek alig várják a  családdal, 
a  szüleikkel töltött nyaralást, a  kamaszok 
azonban már szívesen „önállósodnak”: 
keresik a  „nagyoknak való” programokat. 
A  kisiskolások leginkább a  mesék és a  le-
gendák világában érzik jól magukat, ezért 
számukra ideális az olyan nyári táborozás, 
ahol felügyelet mellett, mégis önállóan él-
hetik meg a vakáció örömeit.
Napjainkban sok civilszervezet és vállal-
kozás „szakosodik” táboroztatásra, nagy 
gondot véve le ezzel a szülők válláról. Egy 
egész nyáron át megtölteni a gyermek ide-
jét programokkal, gondoskodni a felügye-
letéről, bizony nem könnyű dolog. Egy 
vagy több jó tábor a két és fél hónapos szü-
nidő idején tökéletes megoldást jelenthet.
A felsőgödi volt BM-üdülő – amely jelenleg 
az  Önkormányzat kezelésében áll – júli-
us 1. és augusztus 15. között hat héten át, 
heti turnusokban fogadja a  kalandvágyó 
gyermekeket. A  hatalmas ősfás parkot 
eredetileg is nyári üdültetés céljára hozták 
létre. A  létesítmény működését biztosító 
Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
– amely az  Önkormányzat 100 százalékos 
tulajdona – a  hasznosítás legfőbb szem-
pontjának tekinti, hogy ez a nagyszerű Du-
na-parti ingatlan a gödi családok rendelke-
zésére álljon. 
A három- és négyszemélyes faházaival, 
éttermével és szabadtéri területeivel egy 
időben 100 fő üdülésére, tartalmas pihené-
sére alkalmas üdülő eddig is folyamatosan 
fogadott szállóvendégeket, ám idén elő-
ször nyílik meg ilyen hosszú időre a  gödi 
családok és a gyerekek számára. 
A tapasztalt pedagógusok vezetésével és 
felügyeletével szervezett tábor rendkívül 
tartalmas programokkal biztosítja a  gyer-
mekek hasznos és felhőtlen nyári időtöl-
tését. A  védett területen egy időben lesz 
lehetőség bentlakó és napközis táboro-
zásra is. A  napközis táborban 8 és 18 óra 
között biztosítanak izgalmas programokat 
a  gyerekeknek, megoldva ezzel a  nyá-
ron dolgozó szülők ilyen irányú gondjait. 
A  napi programok között igen változatos 

szabadidős elfoglaltságok szerepelnek. 
Lesz lovaglás, ahol minden gyerek elsajá-
títhatja a  legalapvetőbb lovas fortélyokat. 
Lesz kajak-kenuzás, ahol mindenkinek jut 
majd evező, és kipróbálhatja, érez-e ked-
vet ehhez a Gödön nagy hagyományokkal 
rendelkező sporthoz. A  kézművesség rej-
telmeibe egy helyi művész vezeti be a gye-
rekeket. Természetesen a  pancsolás sem 
maradhat el, de nem a  Dunában, hanem 
a gödi strandon fognak fürdeni a gyerekek, 
és átélhetik majd a számháború minden iz-
galmát is. 
A tábor különlegessége, hogy a  sok ér-
dekes program egy-egy kalandsorozatra 
lesz „felfűzve”. A gyerekeknek időről időre 

váratlan feladatokat kell megoldaniuk, és 
izgalmas helyzetekkel szembesülhetnek. 
A kalandok öt napon át tartanak, s a végé-
re kiderül, ki mennyire ügyesen állta meg 
a helyét. Ha pedig egy gyermek több tur-
nusba is jelentkezik, akkor sem találja majd 
unalmasnak a  tábort, hiszen minden cso-
portra más és más legenda vár.
Az izgalmas kalandok mellett, persze, 
mindig jut majd idő szaladgálásra, focizás-
ra, sorversenyekre és egyéb játékokra is. 
A napi háromszori (a bentlakóknak ötszöri) 
étkezés mellett nem marad éhesen egyet-
len gyerek sem, a  szülők pedig alaposan 
meglepődnek majd, amikor kisfiuk vagy 
kislányuk már hajnalban indulni akar a kö-
vetkező kalandra…
A szervezők legfőbb célja, hogy a gyerekek 
jól érezzék magukat, és maradandó élmé-
nyekkel gazdagodjanak a  2013-as gödi 
kincskereső gyermektáborokban!
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Gödi Gyermektábor
kincskereső kalandok a duna partján
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Életnagyságú szobrot kap Kincsem
Göd Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kultu-
rális Alap Vizuális Művészetek Kollégiumához a gödi Kincsem Park-
ban felállítandó Kincsem-szobor létrehozására. Az  alkotás témája: 
Kincsem – a Gödön tréningező verhetetlen versenyló. Az elnyerhető 
maximális összeg ötmillió forint volt, amelyet Szabó Imréné, a József 
Attila Művelődési Ház igazgatója által elkészített sikeres pályázat 
alapján Göd meg is kapott.
– Régóta szerettük volna már, hogy a város újabb köztéri szoborral 
gazdagodjon. Ez a pályázat lehetőséget teremtett arra, hogy a  te-
lepülés történetében jelentős szerepet betöltő Kincsemnek emlék-
helyet alakíthassunk ki. A pályázat részét képezte az életnagyságú 
szobor vázlata, amelyet Tóth Béla, a lovak országosan elismert szob-
rásza készített el. Ő, és társművészként Tóth Dávid szobrász vállalta 
a talapzatával együtt közel négy méter magas bronzszobor elkészí-
tését. Ahogy a pályázatban megfogalmaztuk: e szobor által az egész 
tér felértékelődne, művészi tartalommal és minőségi élménnyel 
ajándékozná meg nem csupán a szemlélőket, a legendás versenyló-
ra emlékezőket, de örömet nyújtana a település lakossága számára 
is. Így kapcsolódna össze a múlt, a jelen és a jövő: a szobor megerő-
sítené Göd város jelentőségét 
a  magyar versenylótenyésztés 
egykori világhírnévre emelésé-
ben. A  művészi értékű köztéri 
szobor felállítása a  tér megnyi-
tását, rehabilitációját, a  környe-
zeti kultúra alakításának további 
lehetőségét is magában foglalja.
A szobrot 2014. március 17-
én, Kincsem születésének 140. 
évfordulóján tervezi felavatni 
a  város. Az  elképzelések szerint 
a  jelenleg a  Kincsem Parkban 
álló Iván Kovács László-szobrot 
megfelelőbb környezetbe, a Pe-
tőfi térre helyeznék át, és a lovas 
szobrot az így megüresedő terü-
leten állítanák fel.

A lovak szobrásza
A pályázat keretében megvalósuló gödi lovas szobor készítője, Tóth 
Béla szobrászművész 1941-ben született Budapesten. 1955 és 1959 
között a  Budapesti Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban Viski 
Balás László tanítványa volt. 1966-ban szerzett diplomát a  Magyar 
Képzőművészeti Főiskolán Somogyi József, Szabó Iván és Pátzay Pál 
tanítványaként. Számos szakmai elismerés és ösztöndíj birtokosa. 
A  magyar állam 1995-ben a  Magyar Köztársasági Arany Érdemke-
reszt (polgári tagozat) kitüntetéssel ismerte el munkásságát. Egyéni 
és csoportos kiállításain alkotásai beutazták nemcsak az  egész or-
szágot, de egyebek mellett Brüsszel és Buenos Aires közönségét is 
meghódították. Köztéri szobrai és a  közgyűjteményekben látható 
alkotásai közül – azon belül is lovas témában – az elsők egyike volt 
az  1977-ben bronzból és kőből készült Kincsem emlékműve, amely 
a budapesti Kincsem Parkban áll. 

Elképzelések a Kincsem-
istálló jövőjéről
A köztéri szobor állításának tervével egyide-
jűleg magától értetődő módon vetődik fel 
a Kincsem-istálló sorsának hosszú ideje meg-
oldatlan kérdése is. A  meglehetősen lerom-
lott állapotú épület helyreállítása már csak 
azért is indokolt lenne, mert a Kincsem-telep 
a város egyik legkorábbi épített emléke. 

Az épület már egy 1783-ból származó térképen 
is szerepel, méghozzá a Pest–Vác postaútvonal 
mentén található „beszálló csárdaként” (diver-
sorium), amely a postakocsik utasainak elszál-
lásolására és a  lovak ellátására szolgált. Egy 
későbbi – 1872 és 1884 között készült – térkép 
aztán versenyistállóként tünteti fel az egykori 
postakocsi-állomást, amelynek szomszédsá-
gában az 1860-as évektől kezdve egymás után 
épültek a főként Angliából érkező trénerek ma 
is látható szép villái. 
A legendás versenyló, Kincsem (1874–1887) 
otthonául is szolgáló telep istálló- és lakóépü-
letből, illetve a  takarmány tárolására szolgáló 
épületrészekből állt, amelyek egy négyszög-
letes, zárt udvart vettek körül. A  lakóépületet 
1983-ban bontották le, így alakult ki a ma lát-
ható U alakú épületegyüttes, amelynek állapo-
ta az évtizedek során folyamatosan romlott. 
Az ingatlan sokáig a termelőszövetkezet tulaj-
donában állt, majd magánszemélyek vásárol-
ták meg, akik terveket készítettek felújítására 
és hasznosítására. Nem sokkal később azonban 
elálltak ezek megvalósításától, mert a vállalko-
zást nem látták kifizetődőnek. Ekkor, 1999-ben 
vásárolta meg az  épületegyüttest a  város, és 
mindjárt helyi védelem alá vette. 
Kovacsik Tamás, a  Városfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság elnöke kérdésünkre el-
mondta, hogy most, amikor az önkormányzat 
úgy döntött, a  szoborpályázathoz kapcso-
lódóan alternatívákat keres az  istállóépület 
helyzetének megoldására is, mindenekelőtt 
a  helyi védettség megszüntetéséről kell gon-
doskodni, ez ugyanis gátja lehet a tervek meg-
valósításának. A  védettség megszüntetése 
csak az Örökségvédelmi Hivatal hozzájárulásá-
val lehetséges, ezért mielőbb meg kell kezdeni 
az  egyeztetést az  illetékes műemlékvédelmi 
hatósággal.
– Az épület állapota feltétlenül indokolja, hogy 
az  istálló ügyében is lépjünk – hangsúlyozta 
Tarjányi Judit, a városi főépítésze. A megfelelő 
alap és szigetelés nélküli falak ugyanis vizesed-
nek, a  födém tartógerendái pedig megrogy-

Köztéri szoborral gazdagodik a város 
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Kincsem, a verhetetlen versenyló
A Göd Városi Könyvtár helytörténeti előadássorozatának márciusi ren-
dezvényén Hesp József tartott rendkívül izgalmas és érdekes előadást. 
Ez alkalomból interjút kértünk tőle a Gödi Körkép olvasói számára.

– Mi az ön a kötődése a gödi „csodakanca” történetéhez?
– Kincsemet ükapám, Hesp Róbert idomította. Felmenőim egy má-
sik ágon is szerepet játszottak a  csodakanca történetében: szépapám, 
Thomas Benson – akinek unokáját, Julianna Emma Bensont Hesp Róbert 
fia, Ede vett feleségül – beszélte rá Blaskovich Ernőt arra, hogy vegye meg 
az éppen eladó Waternympet, mert az igen jó ló, és még sok öröme lesz 
benne. Így is történt! Waternymph tíz év múlva hozta világra Kincsemet.
Gödön családom három generációja élt hosszabb-rövidebb ideig. A szá-
zadfordulón itt idomított dédapám, Ede, és itt nevelkedett nagyapám, 
József. Aki mellesleg Gödön nagyszerűen megtanult úszni, s ennek ké-
sőbb igen nagy hasznát vette, amikor Krasznojarszkból kalandos úton 
hazaszökött. A Jenyiszej átúszása nem kis teljesítmény! Egyébként Gö-
dön családom egymást követő generációi több házat is építtettek.

– Ön szerint mi, avagy mik voltak Kincsem legkülönlegesebb tulajdon-
ságai? Mitől válhatott oly sikeres versenylóvá? Milyen körülmények se-
gítették?
– Kincsemet a sors nagyszerű tulajdonságokkal ajándékozta meg. Rend-
kívüli futóképesség, kemény, strapabíró, szilárd szervezet, küzdőkedv, 
fáradtságtűrés, flegma, nyugodt természet, jó étvágy, intelligencia és 
kötelességtudás. Az  adottságok azonban önmagukban még nem ele-
gendőek. A lóból ki kell hozni a benne rejlő képességeket. Szerencsére 
Kincsemet a tápiószentmártoni legelőn nevelték fel, ahol kiváló zabot és 
szénát kapott, s kedvére futkározhatott. Alaposan megedződött.
Még az  angolok is a  világ legjobb zabjának tartották a  szentmártonit. 
Pályafutása során Kincsem a szakmát felső szinten ismerő és foglakozá-
sukat élethivatásnak tekintő emberek gondozásába került. A tehetséges 
csikó ennek köszönhetően válhatott csodakancává. Óriási akaratereje, 
győzni akarása a látszólag vesztésre álló helyzetekben is mindig diadal-
maskodott. Kincsem abban is egyedülálló és rendkívüli volt, hogy pá-
lyafutása során minden versenytávon győzött. Gondoljunk egy olyan 
atlétára, aki 100 métertől 5000 méterig minden távon elsőnek szakítja át 
a célszalagot. Ugye ez lehetetlen?

Összeállította: Koditek Bernadett és V. Pálfai Kinga

Kincsem, a „csodakanca” egy korabeli fényképfelvételen. E kép alapján készül 
majd Tóth Béla szobrászművész Gödön felállítandó alkotása

tak, és befelé tartó irányban magukkal húzzák 
a falakat is. Ha belátható időn belül nem szüle-
tik döntés az ingatlan sorsáról, könnyen lehet, 
hogy a  födém előbb-utóbb beszakadna, és 
az épület – vagy legalábbis egy része – egysze-
rűen összeomlana. 
– A  Kincsem-istálló sorsának kérdése számos 
problémát vet fel, és nem véletlenül maradt 
megoldatlan annyi éven át – mondta Markó 
József polgármester. – Az épület teljes rehabili-
tációja rendkívül költséges vállalkozás, amelyet 
a város saját erőből biztosan nem tud megol-
dani. A felújításhoz ráadásul nem csupán a for-
rást kellene megtalálni, hanem azt a  funkciót 
is, amely biztosítaná az  ingatlan folyamatos 
fenntartását. Az épület múltjából eredően mú-
zeum vagy emlékhely kialakítása lenne indo-
kolt, azonban egy ilyen intézménynek a fenn-
tartása folyamatos anyagi terhet jelentene 
a városnak. Látható az is, hogy a Kincsem Park 
és környéke az üzleti vállalkozások szempont-
jából sem tekinthető frekventált területnek. 
Hiába van földrajzilag a város középpontjában, 
mégis kiesik a  forgalomból, mert a  település 
szerkezete láthatóan úgy alakul, hogy inkább 
Alsó- és Felsőgödön jön létre egy-egy lokális 
központ. Úgy döntöttünk, hogy hasznosítási 
pályázatot írunk ki a  Kincsem-istálló épüle-
tére, és megnézzük, akad-e olyan vállalkozó, 
akinek reális terve és pénze is lenne a rehabi-
litációra. Ha a pályázati kiírás nem járna siker-
rel, akkor – a  lakosság véleményét is kikérve 
– két lehetőség közül választhatunk, ez pedig 
a  részleges, illetve a  teljes elbontás. Ez utób-
bi semmiképpen nem lenne szerencsés, mert 
végleg elveszítenénk azt a legendás épületet, 
amely szorosan hozzátartozik a  város múltjá-
hoz. A helyébe pedig nem építhetnénk mási-
kat, mert az érvényben lévő építési szabályzat 
ezt nem engedi meg. A részleges elbontással 
esetleg létrehozhatnánk itt egy emlékhelyet, 
megtartva az  U alakú udvart és a  főfalak egy 
részét, illetve az épület egyes pontjain – példá-
ul a négy sarkában – fedett, zárt helyiségeket 
is kialakíthatnánk. Egyelőre azonban a haszno-
sítási pályázat kiírása az első feladat, és minden 
további lépés ennek az  eredményétől függ – 
hangsúlyozta a polgármester.
Egyvalami azonban már most biztos: bármi-
lyen megoldás is születik a  Kincsem-istálló 
jövőjével kapcsolatban, az  átalakítással vagy 
a  rekonstrukcióval párhuzamosan régésze-
ti feltárásokat végeznek majd a  területen. 
Az  egykori nagy fogalmú csárda és postako-
csi-állomás, s a későbbi versenylóistálló idejé-
ből ugyanis számos értékes emléket rejthet itt 
a föld.

Felhasznált irodalom: Gödi almanach – 1994, 2003, 
2006
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Felhívás
Tisztelt gödi polgárok!
A Göd Városi Polgárőrség elindította a  Szom-
szédok Egymásért Mozgalom elektronikus le-
velezőrendszerét.
A Szomszédok Egymásért Mozgalom olyan 
bűnmegelőzési program, amelynek célki-
tűzése a  lakóközösségben előforduló bűn-
cselekmények megelőzése, illetve korláto-
zása. A  zárt levelezőrendszeren keresztül 
eljuttatjuk a  lakosok részére azokat az  infor-
mációkat, amelyek elősegítik biztonságos la-
kókörnyezetünk kialakítását. A  levelezőrend-
szerre bárki kérheti felvételét az  alábbi 
elérhetőségeken: www.godipolgarorseg.com, 
www.godipolgarorseg@googlegroups.com.

Göd Városi Polgárőrség

Márciusban és áprilisban Gödön 
elhunytak
Szabó Jenőné (sz.: Barcsa Klára) 86 éves
Kiss Miklós 52 éves
Németh Mihály 89 éves
Szalkai Pálné (sz.: Stefán Irén) 90 éves
Aradi Sándor 65 éves
Lovász András 54 éves

Márciusban és áprilisban Gödön 
házasságot kötöttek
Hegedűs Gábor és Fehér Mónika
Pikács István és Gyatyel Orsolya
Benicsák Péter István és Majorossy Katalin

Zöldül a kertváros
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
áprilisi, munkaterv szerinti ülésén több mint egy-
millió forint értékben, százötven facsemete be-
szerzéséről és kiültetéséről határozott.
A 10-16 cm törzsátmérőjű csemeték között kínai 
díszkörte, virágos gömbkőris, kereklevelű ber-
kenye, ezüsthárs, platán és magas kőris is lesz, 
a  következő helyszíneken kiültetve május ele-
jén: Széchenyi strand, Rákóczi út, József Attila 
utca, Schweidel utca, Petőfi utca, Bozóky tér és 
a Göd-Újtelepi játszótér. 
– Kérjük, hogy az  ősszel Felsőgödön a  Duna és 
az  Ady Endre utcában, illetve Alsógödön a  Béke 
utcában telepített fákkal együtt vegyék önök is 
gondozásukba a  csemetéket. Naponta egy-egy 
vödör vízzel segíthetjük a megeredésüket, illetve 
segíthetjük átvészelni az  első nyarukat. Ez közös 
érdek, közös érték – tett felhívást a  hír kapcsán 
a bizottság elnöke, Kovacsik Tamás.

Csökken a szemét a belterületeken
Ragyogó időjárási körülmények között, körülbelül száz önkéntes 
részvételével vette kezdetét idén a Városi Nagytakarítás, április utol-
só szombatján.
A hosszú évek kitartó munkájának immár látható a  gyümölcse is: 
a gödi belterületen évről évre csökken az illegálisan lerakott hulla-
dék mennyisége. Az összegyűjtött kommunális hulladékot egy for-
dulóval, huszonkét köbméterre tömörítve tudta a TESZ szemétszál-
lító járműve elszállítani. Emellett a Csomád felé vezető úton közel öt 
köbméternyi szelektív hulladékot és egy konténernyi sittet takarítot-
tak el a résztvevők. Az Ovit-kanyarban ugyancsak egy konténer telt 
meg építési törmelékkel, egy másik pedig lomnak számító, a kom-
munális hulladékok közé nem tehető hulladékkal lett teli.
Az elvégzett munka után a közös felfrissülést az alsó- és felsőgödi 
csárdákban elfogyasztott ebéd nyújtotta, amelyre valamennyi ön-
kéntes a  szervezők vendége volt. Az  idén Csányi József képviselő 
úr körzetében sikerült a  legjobban a  mozgósítás, a  teljes létszám 
negyedét adta ki az 5-ös körzet – mondta el Szabó Csaba, a Város-
fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság alelnöke. – Esztendők óta 
örömmel nyugtázzuk, hogy van értelme a munkánknak. A lakott te-
rületeken a lakóközösségek rendet tartanak, nincs mérhető mennyi-
ségű szemét eldobálva sehol sem. A következő években a ritkábban 
lakott belterületi településrészekre koncentrálunk, és igyekszünk 
a külterületi illegális hulladéklerakó helyeket is végleg felszámolni – 
tette hozzá az esemény főszervezője.

VPK

Idén négy alkalommal lesz 
szúnyoggyérítés
Kistérségi feladatellátásban, 2013 nyarán négy alkalommal lesz szú-
nyoggyérítés Gödön és környékén. A gyérítés során a Dunához közel 
földön, gépjárműből, a természetvédelmi területek kivételével a te-
lepülésen pedig repülőgépről juttatják a  levegőbe a  szúnyogokat 
gyérítő szereket. A felhasznált termékek a levegőben lévő repülő ro-
varokat pusztítják el, a lárvákra nincs hatásuk. Az egy-egy alkalom-
mal levegőbe juttatott anyag fél órán át fejti ki hatását – a későbbi-
ekben már nincs hatása a szúnyogokra.
A gyérítés tehát nem írtja ki a teljes populációt, csak amint a neve is 
jelzi: gyéríti az állományt.

Az önkéntes munkából a közterület-felügyelet munkatársai is kivették 
a részüket. Balról: Szeri Mihály, Gergely Márta és Kovács László 
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A közlekedés biztonsága 
Ahogyan eddig is, úgy a  szünidő kez-
detéig továbbra is rendszeresen ellen-
őrizzük a  közintézmények környéké-
nek közlekedési rendjét, a behajtási és 
várakozási tilalmak betartását. Sem ez, 
sem a Beck Ö. Fülöp tér fizetős parko-
lási rendjének ellenőrzése nem öncél, 
hanem e forgalmas helyeken közleke-
dők biztonságát szolgáló tevékenység.

Folyamatosan ellenőrizzük a  járdák és 
az árkok állapotát, a közlekedést akadá-
lyozó növényzetet, fákat, sövényeket. 
Arra kérjük a gödi polgárokat, hogy sa-
ját portájuk utcafrontjára olykor-olykor 
pillantsanak rá, és amennyiben az utcai 
fák lenyúló ágai akadályozzák a közle-
kedést, vagy ha az  utcasarki kereszte-
ződések beláthatóságát akadályozza 
túl magas sövényük, azokat a  szüksé-
ges mértékben vágják vissza. 
Nem eléggé közismert, hogy a  közle-
kedési jogszabályok is előírják az útke-
reszteződéseknél a  csatlakozó utcába 
való elégséges belátás megteremté-
sét, ami nem csupán az ott lévő sövé-
nyek és bokrok, hanem a kerítések kel-
lő átláthatóságát is jelenti.

A hirdetőtáblák rendje
A rendezettebb utcakép kialakítása 
érdekében ellenőrizni fogjuk a  köz-
területen lévő hirdetőtáblák engedé-
lyét, hogy az  abban szereplő helyre 
és a  megfelelő méretben helyezték-e 
ki a  táblákat. A  hirdetőtáblákat olyan 

szempontból is vizsgálni fogjuk, hogy 
azok takarásukkal, illetve esetleges 
figyelemelvonással veszélyeztetik-e 
a közlekedés biztonságát.
Kérjük azokat, akik olyan hirdetőtáblá-
kat helyeztek el a  város közterületein, 
amelyekre már nincs szükségük, távo-
lítsák el azokat. Akik nem rendelkeznek 
a szükséges engedélyekkel, de tovább-
ra is szeretnék használni a  tábláikat, 
azok ne várják meg a  felszólításunkat, 
hanem az  esetleges bírságot megelő-
zendő szerezzék be az  engedélyeket. 
(A közterületi hirdetőtáblákkal kapcso-
latos követelményekről a következő lap-
számban közlünk részleteket – a szerk.)

A tilalom alá eső 
tevékenységek
A nyári hónapok leggyakoribb 
problémáit a  tiltott időszakban 
történő zajos tevékenységek, 
az  engedélyezett időn kívüli kerti 
avarégetések (nyáron egyáltalán 
nem szabad!), a mozgóárusok nem 
engedélyezett hangos jelzései, va-
lamint az esti tűzijátékok és petár-
dázások jelentik. 
 Íme, a vonatkozó rendelkezések:
•  Fűnyírás és egyéb, zajjal járó 

munkák: szombaton 12 és 15 óra 
között, valamint 19 óra után tilos. 
Vasárnap és munkaszüneti napon 
tilos.

•  Égetés: május 1-től augusztus 31-
ig a kerti égetés tilos. Tüzet gyúj-
tani csak bográcsozás, grillezés 
céljából szabad.

•  Tűzijáték: tűzijáték csak 21 és 22 
óra között tartható, s  időtartama 
legfeljebb 5 perc lehet.

•  Hangos hirdetés: a mozgóárusok 
hangos reklámja vasárnap és ün-
nepnapokon egész nap, a  többi 
napon este 19 és reggel 7 óra kö-
zött tilos. 

Közbiztonság
Külön figyelmet érdemel a  kéretlen 
árusok és a  gyanús gépkocsik mozgá-
sa a  városban, amelyek összefügghet-
nek az utóbbi időben megszaporodott 

besurranásokkal és betörésekkel. Kérjük 
a  polgárokat, különösen az  idősebbe-
ket, hogy ne engedjenek be idegeneket 
a  lakásukba, házukba. Ha  bármi gya-
núsat tapasztalnak, hívják a  közterü-
let-felügyelet munkatársait, tegyenek 
bejelentést, vagy kérjenek tanácsot.

Munkatársak és munkarend
A közterület-felügyelet immár ismét 
három fővel működik városunkban. 
Kovács László és Szeri Mihály tapasztalt 
munkatársak, szolgálati idejük nagy 
részében a  várost járják. Őket segíti 
a jó helyismerettel rendelkező Gergely 
Márta munkatársunk, akinek elsődle-
ges feladata az  ügyfelek fogadása, il-
letve az iratkezelés.

Általános munkarend 
hétköznapokon
H-P: 07.30 – 18.00

Ügyfélfogadási idő
H: 08.00 – 18.00
K: 08.00 – 16.00
Sz: 08.00 – 16.00
Cs: 08.00 – 16.00
P: 08.00 – 12.00

Ügyfélfogadási időben a  Polgármes-
teri Hivatal udvarán, a  Közterület-fel-
ügyeletnél személyesen is lehet beje-
lentést tenni, ügyet intézni.

Hivatali elérhetőségek
Telefon: (06 27) 530-038
E-mail: kozteruletf@god.hu

Készenléti szolgálat 
Pihenő- és munkaszüneti napokon 
(szombat, vasárnap és ünnepnap): 
08.00 –20.00.
Kérjük, hogy elsősorban a halasztást 
nem tűrő, illetve súlyos esetekben 
hívják a készenléti telefonszámot: 
(06 20) 476-1138. 

Köszönjük eddigi segítségüket és fi-
gyelmüket. Kérjük, észrevételeikkel to-
vábbra is támogassák Göd rendjének 
fenntartását!

Közterület-felügyelet

A városkép és a településen lakók közérzete 
szempontjából meghatározó tényező 
a közterületek rendezettsége

Közös erővel a város rendjéért
A nyár közeledtével megváltozik a város élete. Az aktívabb kerti munkákból és a megélénkült utcai forgalomból 
eredően több olyan probléma jelentkezhet, melyek megoldásában a gödi polgárok a közterület-felügyelet segít-
ségét várják. Mi, a felügyelet munkatársai azon vagyunk, hogy ne kelljen csalatkozniuk.
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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

Gödi Napsugár 
Waldorf Alapítvány
A Gödi Waldorf Óvoda gyermekei-
nek 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 segítése, 
életmód és életminőség javítása. HAT-
HÁROM, ARANY PERTLI, RÉKA, OKTO-
PA, 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

Göd Városi Polgárőrség
A munkáját önkéntes alapon, díja-
zás nélkül végző szervezet 1992-ben 
alakult. A folyamatos járőrszolgálat 
mellett bűnmegelőzéssel, oktatással 
és a gödi rendezvények biztosításával 
tesszük biztonságosabbá a várost.
adószám: 19185837-1-13

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

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

NDK-s Magyarok Egyesülete
Keressük azokat a gödieket, akik 1967 
és 1983 között az NDK-ban dolgoztak. 
Szeretnénk, ha minél több régi barát 
egymásra találna!
Adószám: 18134395-1-13

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

Olajfa Művészház Alapítvány
Támogassa Ön is adója 1 százalékával
az Olajfa Művészház művészeti ese-
ményeit, rendezvényeit!
Adószám: 18709560-1-13

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

Kérjük, támogassák a helyi társadalmi 
szervezeteket adójuk 1 százalékával!
Tisztelt Olvasóink!
A városunkban működő civilszervezetek tevékenységükkel számos mó-
don járulnak hozzá a lakosság igényeinek kielégítéséhez, Göd társadalmi, 
kulturális és sportéletének gazdagításához, mindennapjaink színesebbé 
tételéhez. Kérjük, személyi jövedelemadójuk 1 százalékának felajánlásával 
támogassák a helyi társadalmi szervezetek működését!
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Jelenits István atya 
a Felvidékiek Körében
A Felvidékiek Körének áprilisi összejövetelén 
Jelenits István atya ismerősként üdvözölte 
a  gödi hallgatóságot. Ahogy fogalmazott, sok 
családot ismer a keresztelők és az esküvők kap-
csán, s valóban otthonosan érzi magát a katoli-
kus plébánia közösségi termében. Minden va-
sárnap misére készül, és fáradhatatlanul látogat 
el a  gödi hívekhez – pedig senki sem várja el 
tőle. Ő így szolgál, ő így szeret.

Érdekes és elgondolkodtató témát boncolga-
tott az  áprilisi találkozón a  piarista szerzetes: 
Szűz Mária életétéről, a  vele kapcsolatos is-

mert és hitt körülményekről, tulajdonságairól.
– Vajon miért érezzük közel magunkhoz a  Meg-
váltó szülőanyját? Mit akart Isten megmutatni az-
zal, hogy fiát emberré tette, méghozzá úgy, hogy 
az  anyaméhben való fejlődéstől a  születésen át 
a halálig vállalta az emberi létet – ezzel megszen-
telve azt? Miért volt Istennek szüksége Máriára? 
Hiszen nem volt sem művelt, sem gazdag, nem tu-
dott magáénak semmiféle méltóságot vagy tiszt-
séget. Egyszerű lány volt, akinek viszont az  Atya 
születése óta biztosította a  mentességet az  át-
eredő bűn alól is. Hisszük – fogalmazott Jelenits 
atya – hogy ennek szól az angyali üdvözlet is: „Üd-
vözlégy Mária, kegyelemmel teljes!” Vajon ebben 
a tiszta szívű, de egyszerű életet élő lányban mikor 
tudatosulhatott, hogy kit fogadott a szíve alá, kit 
szült meg és nevelt föl? Valószínűleg csak lassan-
ként bontakozott ki előtte is, hogy Jézus maga 
az Isten, a Fiú képében. Mekkora hit és milyen mi-
nőségű kapcsolat, istenszeretet kellhetett ahhoz, 
hogy Mária „Társmegváltóvá” vállhatott – azaz en-
gedelmesen tűrte fia kereszthalálát, legyőzve saját 
fájdalmát, odaadva a világ megváltására őt?
– Minden anya erőt meríthet abból, amint Mária 
is, mit bárki más végigélt a várandósság, a szülés, 
a gyermeknevelés időszaka alatt. Megtanulni oda-
adónak lennünk, s a kellő időben képessé válnunk 
a  háttérbe húzódásra, hogy megvalósulhasson 
az Atya akarata.

V. Pálfai Kinga

Mint fénybe tartott ólomüveg 
tóth krisztina-Mozaikok

Tóth Krisztina volt a Gödi Városi Könyvtár költészet napi estjének 
vendége április 12-én. Az ólomüveg-készítéssel és restaurálással 
is foglalkozó költőnőt ez alkalommal az olvasói tartották a „fény 

felé”, hogy gondolataiba, verseibe és novelláiba, vagy akár a műve-
ket létrehozó művész életébe is bele-belepillanthassanak. Kora esti 
sugárkoszorú...
 Bár bevallása szerint gyermekkorában nem nagyon olvasott – in-
kább rajzolt –, egy napon A walesi bárdok című Arany-ballada rádiós 
előadása valamit elindított benne. Ma is úgy érzi, hogy a vers(zene) 
valami ősi, ösztönös, közös dolog. Tulajdonképpen önmagától jön 
létre, születik meg és érik be, a költő dolga „mindössze” annyi, hogy 
egyfajta médiumként rögzítse, szűrje, szerkessze ezeket a mélység-
ből felbukkanó töredékeket. A szakma kapcsán a beszélgetés érin-
tette a  megkerülhetetlen „mérföldköveket”, a  költőre ható pálya-
társakat: Weörestől, Nemes Nagytól, Petritől, Tandoritól, Örkénytől 
Lackfiig, Dragománig és a többiekig... 
 Gyermekeknek író szerzőnek ugyan nem tartja magát, ám a kisfia 
miatt – aki ma már nem is oly kicsi – elindult ezen az  úton is. Jól 
emlékszünk az Állatságok című kötetére: kutyák és macskák (vomba-
tok és tobzoskák) kísérik költői pályáján, olykor képletesen, s olykor 
konkrétan is.
 A költő útja sokfelé kanyargott Indiától Franciaországon át Ameriká-
ba (A világ minden országába). A barangolások során gyűjtött, talált 
vagy éppen ajándékba kapott történetek szétfeszítették a  verses 
kereteket – prózát kívántak. Életszerű, emberközpontú novelláit és 
tárcáit olvasva valami esszenciális, mély és örök emóciót tapasztal-
hatunk meg, valami olyan tartalmat, amielyet csak a  legnagyobb 
szerzők érintenek. A Vonalkód és a Pixel novelláiban szereplő Ember 
vergődő, magasztos, profán vagy éppenséggel boldog pillanatai – 
a legmagasabban jegyzett irodalom... 
 Aki jelen volt Tóth Krisztina estjén, az láthatta a sokszínű, ragyogó 
fényjátékot, amely átfestette a  Nemeskéri-kúria Pipatóriumát. Aki 
lemaradt, az mindenképpen vegye le a könyvespolcról a 2009-ben 
kiadott (vagy feladott?) Magas labdát, és sütkérezzen tovább... 

Turtóczki S. Ede

A piarista szerzetes mindig nagy hatással van 
hallgatóságára

A kortárs irodalom meghatározó alakjának számító költőnő beszélgetőtársa 
Bozók Ferenc piarista szerzetes, költő volt 
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– Először is gratulálunk az  újabb öt-
éves igazgatói kinevezésedhez! Vala-
minek a kezdete, vagy az eddigi mun-
ka folytatása? 
– Folytatás, mindenképpen folytatása 
a megkezdett munkának. Építjük, for-
máljuk tovább a házat...

– Szenvedély? Szerelem? Életforma?
– Azt hiszem, mindhárom együtt. 
Talán születni kell erre a  munkára. 
(mosolyog) Éjjel-nappal a ház körül jár-
nak a gondolataim, reggeltől estig ké-
szenlétben vagyok. Éjjel felébredek, és 
pörög az agyam, hogy mit és hogyan 
kellene megoldanom másnap. Mindig 
valami jobbat, valami többet szeret-
nénk nyújtani. 

– Mi jellemzi számodra leginkább 
az általad vezetett intézményt? Ha azt 

mondom, hogy József Attila Művelő-
dési Ház, mi az a két dolog, ami hirte-
len eszedbe jut róla?
– A  rengeteg program… Munkahely-
ként pedig olyan általánosságok, hogy 
jó ide bejönni, mert jó a  hangulat, 
megbízhatóak a  kollégák, és kiváló 
a csapatmunka. Arra nagyon ügyelek, 
hogy igazi csapatként működjünk.

– S mi az, amit az intézmény jelent ne-
ked?
– A pályázati prezentációmban három 
olyan dolgot határoztam meg, ami 
fontos nekem, ami ennek a  közössé-
gi térnek feladata, funkciója. Az egyik 
a „találkozás” volt. Fontos, hogy itt lét-
rejöhessenek a  találkozások. De nem 
csupán annyi, hogy „szevasz, hogy 
vagy”, mert találkozni másképpen is 
lehet. Találkozol egy irodalmi művel, 

találkozol egy jó zenével, vagy talál-
kozol Istennel, ha egy vallástörténeti 
előadást hallgatsz. Nagyon sokféle 
találkozás létezik, és mi ezekhez bizto-
sítunk teret. 
A második az „alkotás”. Mert nem csu-
pán az  olyan ember alkot, aki festő, 
szobrász vagy zenész… Alkotás az  is, 
ha két idős néni kicseréli egymás kö-
zött az  ételrecepteket. Utána haza-
mennek, és valami egész mást „sütnek 
ki”, olyat, amit azelőtt talán sohasem 
kóstoltak. 
 A harmadik a „segítség”, hiszen igyek-
szünk segítséget nyújtani azoknak, 
akik ezt igénylik. Mondok egy példát: 
két klubunk is országos pályázatot 
adott be. Mi segítettünk nekik megír-
ni a  pályázati anyagot, ám a  céljaikat 
már ők maguk valósították meg. Tehát 
egymást támogató közösségként pró-
bálunk működni a  mindennapokban. 
De említhetném akár az önkéntes vé-
radást is, amit rendszeresen behozunk 
a házba.

– Léteznek hagyományos trendek, kö-
vetendő irányzatok a művelődési ház 
életében? Vagy a prioritásokat mindig 
a vezető jelöli ki?
- Nem hiszem, hogy bejáratott sablo-
nok szerint dolgozunk. A mi munkánk 
személyfüggő, vagy inkább: szemé-
lyiségfüggő. Minden kollégám egy 
kicsit másképpen, a saját egyéniségét 
is beleszőve végzi a munkáját. Más és 
más utakat járunk be. Nekünk a célunk 
az, hogy a  lehető legjobbak legyünk, 
szakmailag is. Három évvel ezelőtt 
a megyében dobogós helyen voltunk 
a  házban működő csoportok számát 
illetően. És azért ez nagy szó, hogy 
Pest megyében a gödi közösséget, ezt 
a közösségi teret a legszínesebbek kö-
zött tartják számon. 

– Akkor másképpen kérdezem. Meny-
nyire „zsuzsás” a JAMH?
– Amilyen a mosdó, olyan a törülköző? 
Hm… Elképzelhető, hogy ebben van 
valami, a  keze nyoma mindenkinek 
rajta van a munkáján. Amiben viszont 
biztos vagyok: az  itteni közösségek 
formálják a  házat olyanná, amilyen. 
Semmiképpen sem én döntöm el, nem 
én mondom meg, milyenek legyünk. 
A  vezető csupán egyfajta moderátor. 
Nekik kell akarniuk, mert ha csak én 
akarom, akkor abból semmi sem lesz. 
A feltételeket, a lehetőségeket nekem 

„Találkozás, alkotás, 
segítség”
Beszélgetés a józsef attila Művelődési ház 

igazgatójával
Lezárult a  József Attila Művelődési Ház vezetői posztjára kiírt pályázat. 
Az  Önkormányzat döntését követően az  igazgatói feladatokat a  régi-új 
igazgató asszony, Szabó Imréné Zsuzsa látja el a következő öt esztendőben 
is. A JAMH vezetőjét munkáról, kultúráról, szenvedélyről kérdeztem. 

A „művházcsinálás nem egyszemélyes műfaj" – vallja Szabó Zsuzsa, a JAMH nemrégiben 
újraválasztott igazgatója
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Németh László lányai vendégeskedtek 
a gödi iskolában
Németh Ágnes és Németh Magda hosszú évek óta visszajáró vendégei a fel-
sőgödi általános iskolának. 1979-ben vette fel az  intézmény édesapjuk, 
az író-polihisztor nevét, akire születésnapján minden évben tartalmas prog-
ramokkal és ünnepi műsorral emlékeznek a diákok és a pedagógusok.
 Április közepén irodalmi vetélkedőkre invitálták a nebulókat: az alsó tago-
zatosok meseversenyen, a felsősök az író gazdag életrajzából mérték össze 
tudásukat. 
 Németh Ágnes elmondta, milyen kedves volt számára, amikor az  egyik 
csapat fel is kereste őt budapesti lakásán, ahol édesapjáról kérdezgették, 
s a gyerekek a féltve őrzött relikviákat is kézbe foghatták, megcsodálhatták. 
Az ünnepi műsor megnyitóján Ágnes arról beszélt, hogy mennyire nagyra 
becsüli azt a pedagógiai munkát, amely Felsőgödön Németh László szellemi 
örökségének megőrzése és átadása érdekében folyik. Németh Magda pedig 
elmesélte, milyen kedves kötelesség április közepétől eleget tenniük azok-
nak a meghívásoknak, amelyek az ország számos iskolájától érkeznek édes-
apjuk születésének évfordulója kapcsán. Az  év egyik felében Kanadában 
élő Magda kiemelte Gödöt az összes helyszín közül, hiszen a településhez 
személyes élmények sokasága fűzi őt és testvéreit. Büszkén mesélte, hogy 
a tanulmányait a tengerentúlon végző Kinga unokája a dédapja nyomdokai-
ba lépve megírta első, tinédzsereknek szóló könyvét (akkor még alig volt 16 
éves), amely Magyarországon és Kanadában is megjelent. Megtudtuk, hogy 
Magda május végétől augusztus közepéig Sajkodon, Németh László nyug-
díjas éveinek kedves helyszínén pihen, és a  bejelentkező érdeklődőknek 
szívesen mutatja meg a régi házat. Amúgy pedig márciustól szeptemberig 
idehaza tartózkodik, s édesapja hagyatékának gondozásával, illetve testvé-
reivel és barátaival közös programokkal telik az ideje. Az év másik felében 
Torontóban a lánya és az unokái, no meg egykori munkahelye – az iskola, 
ahol huszonkét esztendőn át tanított – ügyei foglalkoztatják.
 A Németh László nevét viselő gödi iskola növendékei zenés irodalmi össze-
állítással készültek, az íróval készült korabeli riportokkal megidézve a név-
adó szellemét. Az iskola hangszeres zenét is tanuló növendékei (fuvolisták, 
trombitások és vibrafonosok) pedig gyönyörű játékukkal emelték az irodal-
mi műsor színvonalát. Az iskola második emeleti lépcsőfordulójában pedig 
– szintén ünnepélyes keretek között – Markó József polgármester köszöntő 
szavait követően felavatták az új Németh László Emlékfalat, amelyen a név-
adónak és családjának életútja, annak jelentős és emlékezetes állomásai fo-
tók formájában elevenednek meg az utókor számára.

V. Pálfai Kinga

Az iskola tanulói évről évre személyesen találkozhatnak Németh László 
lányaival. A képen Németh Magda ad át jutalomkönyvet az egyik diáknak. 
A háttérben Nyizsnyik Judit igazgató-helyettes Fotó: V. Pálfai Kinga

kell biztosítanom, és segítenem abban, hogy 
az  ötlet megvalósuljon. A  „művházcsinálás” 
nem egyszemélyes műfaj.

– Milyen a  megítélése a  térségben a  ti gödi 
modelleteknek?
– Azt hiszem, jó. Pozitív visszajelzéseket szok-
tunk kapni. A  számos megnyert pályázat 
szintén egyfajta megerősítést jelent. Amikor 
bemutattam a  városvezetésnek a  korábban 
említett prezentációmat, az  egyik jelentkező 
kollégám, aki szintén szerette volna elnyerni 
az igazgatói állást, felállt, és azt mondta, hogy 
visszalép. Mert ő úgy érzi, hogy ennél nagyobb 
akarással, odaadással nem lehet csinálni, egy-
szóval, szerinte jó kezekben van a JAMH. Ennél 
nagyobb elismerést nem is kaphattam volna. 

– Kellemetlen a  kérdés, de megkockáztatom. 
A mai globális, virtuális világban egy művelő-
dési ház élő intézményi forma még?
– Hadd válaszoljak erre számokkal. 50 oldalnyi 
beszámolót szoktam írni, annyi a programunk. 
Ez azt jelenti, hogy tételesen felsorolom vala-
mennyit, kerek 50 oldalon keresztül. Rendsze-
resen mérjük az  aktivitást: hányan lépték át 
a  ház küszöbét. Mikor átvettem az  igazgatói 
feladatokat, ez a  szám évente 47 000 fő volt. 
Jelenleg 75 000! Szerintem ez fényesen igazol-
ja, hogy ez a közösségi tér igenis működik.

– Volt olyan tervetek, amely valami okból 
meghiúsult?
– Nem, azt hiszem, nincs ilyen. Általában 
mindent kijárok valahogy, amit szeretnénk 
megvalósítani. Nem vagyok álmodozó típus, 
szeretem reálisan nézni a dolgokat. A költsé-
gekben is, amolyan „gazdaszemmel”. Hogy 
a  lehető leghatékonyabban működhessünk. 
A házat az Önkormányzat tartja fent, közpénz-
ből. S ezért egyáltalán nem mindegy, hogy 
az  a  pénz mire megy el. Próbálunk spórolni, 
de mindezt úgy, hogy azért azt is lássák, hogy 
szép ez a ház. Emlékszem, a felújítás után a ki-
vitelezőt megtapsolták!

– Magas vagy tömegkultúra?
– Az  én felfogásomban a  kultúra mindent 
magába foglal. És abban benne van a magyar 
nyelv, és benne van a népi kultúra, a viselke-
déskultúra, a  gasztronómia, és így tovább, 
mind-mind egyetlen egész. A  kultúra min-
den, amik mi vagyunk. Nem törekedhetünk 
teljességre, mi csupán egy-egy szegmensét 
nyújthatjuk át a kultúrának, de azt viszont jól 
szeretnénk csinálni. Húsz éven keresztül fenn-
tartani valamit csak áldozatos munkával lehet. 
Jómagam ezt vallom, és ezt viszem tovább 
a következő öt esztendőben is.

Turtóczki S. Ede
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Áprilisban nem mindennapi él-
ményben volt része a  Németh 
László Általános Iskola néhány 

tanulójának és tanárának. A  TV2 Nagy 
Vagy! című műsorának tavaszi fordu-
lójában szerepelhettek huszonkilenc 
másik iskola csapatának társaságában. 
A  verseny eredményét – tekintettel 
arra, hogy a műsort felvételről közvetíti 
a csatorna – még nem oszthatták meg 
velünk, de a  nagy kalandról szívesen 
meséltek. 

– A többiektől hallom, Marci, hogy ne-
ked köszönhetően kerültetek be a  já-
tékba.
– Gecse Márton játékos (14): Annyiban 
igen, hogy az  én ötletem volt a  neve-
zés. Vasárnaponként mindig néztem 
a  tévében a  Nagy Vagy! fordulóit. Az-
tán egyszer a  diákönkormányzatnál 
inkább csak úgy poénból megjegyez-
tem, hogy szerintem a mi sulink is sze-
repelhetne a műsorban. Andi néni meg 
„komolyan vette a  dolgot”. Valahogy 
így kezdődött... 

És hogyan folytatódott?
– Séra Andrea szervezőtanár: Felvettem 
a kapcsolatot a csatornával, és március 
elejére eldőlt, hogy részt veszünk a já-
tékban. Az  iskola legeredményesebb 
sportolói közé tartozó gyerekekből és 
néhány sportos szülőből megalakítot-
tuk a  csapatot. A  felvétel előtt nagy-
jából két héttel kaptuk meg az utolsó 
versenyszám leírását, s ekkor tudtuk 
intenzívebben elkezdeni a felkészülést. 

Hamar kiderült: a feladat sokkal bonyo-
lultabb, mint gondoltuk.

Mi okozott nehézséget a versenyre ké-
szülődés során?
– Győrffy Mónika testnevelő tanár, 
csapatkapitány: A  játékosok fizikai fel-
készítésén túl rengeteg utánajárással, 
szervezéssel, különböző tárgyi eszközök 
beszerzésével, támogatók keresésével 
kellett foglalkoznunk, ami hihetetle-
nül sok időnket és energiánkat kötöt-
te le. A  vízi feladatokat az egyik szülő, 
Németh Rudolf segítségének köszön-
hetően az Aquaworldben tudtuk gya-
korolni a Pedagógiai Szakszolgálattól 
kölcsönkért eszközökkel. A  szárazföldi 
versenyszámok gyakorlásához külön-
böző akadálypályákat kellett építenünk 
a  tornateremben, vagy éppen Dunake-
szire utaztunk a  Kőrösi Csoma Sándor 
Iskolába, ahol adottak voltak a feltételek 
ahhoz, hogy a gyerekek gyorsan elsajá-
títhassák a  falmászás alapjait. Az  egyik 

versenyszámban ugyanis például egy 
sörösrekeszekből álló, 8 méter magas 
torony tetejére kellett felmászni. De 
mindez csak ízelítő a  rengeteg megol-
dandó feladatból, ami ránk várt… 

– Séra Andrea: Szurkolóvideót is kellett 
készítenünk. Ebben a korábbi váci Du-
nakanyar Kistérségi Televízió segített, 
a vezérszurkolónk pedig Kulifai Tamás 
volt. A forgatásra mozzarellából készült 
ételkompozíciókat kellett magunkkal 
vinnünk, amelyek a Don Papa pizzéria 
segítségével készültek el. Így utólag 
nem is tudom, hogy fért bele ennyi 
minden abba a két hétbe… 

Milyen volt a felvétel?
– Győrffy Mónika: Maga a  forgatás két 
hétvégén, két különböző helyszínen 
zajlott. Kecskeméten vették fel a  vízi 
versenyeket – ehhez hajnali négykor 
kellett kelniük a  gyerekeknek. A  kö-
vetkező szombaton pedig kb. 100 fős 
szurkolótáborral érkeztünk Budaörsre, 
a  szárazföldi játékok felvételére. Reg-
gel hatkor indultunk, és éjjel fél egyig 
tartott a játék, ami embert próbáló volt, 
ugyanakkor nagyon élvezetes is. 

Játéknak vagy feladatnak éreztétek 
a versenyt? Nem volt bennetek lámpa-
láz a tévéfelvétel miatt? 
– Gecse Márton: A  szórakozás kedvéért 
vállaltuk a szereplést, és én végig nagyon 
jól éreztem magam. Szerintem feledhe-
tetlen élményekkel gazdagodtunk, és 
igazi csapattá kovácsolódtunk össze.

– Barta Cintia játékos (13): Azért szerin-
tem a  legtöbben izgultunk. A  verseny 
miatt is, meg azért is, mert egy egész 
ország tévénézői előtt kellett képvisel-
nünk az  iskolánkat. De sikerült helyt 
állnunk, és nagyon-nagyon élveztük 
a játék minden percét.

A versenynek köszönhetően a gyerekek, a szülők és a tanárok igazi csapattá kovácsolódtak 
össze. Remélik, lesz még lehetőségük a közös játékra

Nagyok voltak!

Hogy milyen eredményt ért el a  versenyben a  gödi csapat, az  kiderül a  mű-
sorból. A játék tavaszi fordulóit, amelyekben a Németh László Iskola is szere-
pel, nyolc héten át közvetíti felvételről a TV2. Az első adás április 28-án volt, és 
a többit is vasárnap délelőttönként kísérhetik figyelemmel a csatorna műsorán. 

A csapat tagjai 
Alsós diákok: Horváth Krisztina, Manninger Zsigmond; 
cserejátékosok: Tóth Rebeka, Barta Simon.
Felsős diákok: Barta Cintia, Faragó Anna, Gecse Márton, Pattantyús Márk; 
cserejátékosok: Tóth Dóra, Földi Máté, Simkó Benjámin.
Felnőttek: Győrffy Mónika (pedagógus), Barta Brigitta, Németh Rudolf, Simkó 
Zoltán (szülők).
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Májusi programajánló
Május 9. csütörtök 19 óra
Warren Adler: A Rózsák háborúja
fekete komédia
18 éven felülieknek!
Főszerepben:
Détár Enikő, 
Rékasi Károly
Rendező: 
Sediánszky Nóra
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, Lengyelfy 
Miklós – basszusgitár.
A belépőjegy ára: 3400 Ft

Május 24. péntek 19 óra 
Nemzetközi Akusztikusgitár Fesztivál

Steve Boughman, ( USA) Carlos Dorado 
( Argentína) Szátvári Csaba (Erdély) 
és Szabó Sándor

A belépőjegy ára elővételben: 1200 Ft, az 
előadás napján:1500 Ft

11 óra Vargánya apó csodái, 
           avagy a görbe tölgyes élete 
Közreműködnek a Honvéd Táncszínház 
Színészkarának és Tánckarának 
művészei. 
A belépőjegy ára: 800 Ft
15 óra „Ha én felnőtt volnék”
Horváth Lili játékos foglalkozása 
Janikovszky Éva műve alapján
15.30 óra Silverstar Társulat: „Terülj, 
terülj asztalkám” – táncjáték
16.30 óra Táncház a Váczi 
Néptáncegyütessel 
18.00 óra Kolompos koncert
A belépőjegy ára: 500 Ft
További programok 10 órától:
aszfa l t ra jzverseny,  lu f ihaj togató 
bohócok, Z

kézműves foglalkozások, 
elmés játékok, kutyás bemutató, huszár- 
és lovasbemutató,

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!  

Városi Gyermeknap
Május 26. Vasárnap

umbatomic, gladiátorok, 
bűvész,  

rendőr-, mentő- és 
tűzoltóautó-bemutató, kirakodóvásár. 

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

II. Gödi Kézimunka-kiállítás és -verseny
szeptember 21. és 23. között,
a Kulturális Örökség Napok keretében.

A kiállítás helye: József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti út 72.)
Információ a Gyűszűnyi Kézimunkaüzletben.
Elérhetőségek: (06 27) 334-729, 
www.gyuszunyibolt.hu, www.godimuvhaz.hu

Kiállításmegnyitó a művelődési házban
Április közepén csoportos kiállítás nyílt a József Attila Művelődési Házban. 
Az amatőr alkotók témájának középpontjában a spiritualitás állt.
Festmények, grafi kák, fafaragások és kézimunkák színes kavalkádja fogad-
ta a  látogatókat a kiállítóterem falain és az üvegtárlókban. Az ünnepélyes 
megnyitón Orgonás Szabó Marika festő, Petrezselyem Brigitta tojásfestő, 
Kassai Farkas András festő és Petrezselyem László fafaragó munkáit Persa Ernő 
mutatta be, közreműködött Sütő Edit és Henzel Lajos.

Szenna – gödi aranyeső a népzenei 
versenyen
Április 20-án a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a Nemzeti Művelő-
dési Intézet szervezésében rendezték meg Szennán a  „Hajlik a  meggyfa” 
gyermek és ifj úsági népdalénekes és népzenei versenyt.
A gödi Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
tizenegy nebulóval képviseltette magát az országos mezőnyben, s a gyere-
kek tizenhárom minősítő oklevelet szereztek produkcióikkal.
A Csikvár Gábor, ifj . Horváth Károly, Horváthné Bakos Ilona és Nagy Ágoston 
alkotta zsűri az alábbiak szerint minősítette a gödi növendékek versenyszá-
mait:
Bronz minősítés: Csósza Barna, Erdélyi Csaba és Mokos Csongor népdaléne-
kesek.
Ezüst minősítés: Dyekiss Rózsa népdalénekes.
Arany minősítés, furulya, egyéni: Csányi Kelemen, Dyekiss Rózsa, Faller András, 
Mokos Zalán és Szmeskó Máté; furulya, duó: Mokos Csongor és Erdélyi Csaba; 
duda: Dudinszky Zsombor, Csányi Kelemen és Mokos Csongor.
Kiemelt arany minősítés: Berkes Péter kecskedudás és Vasvári Magor Péter 
népi furulyás.
A növendékek felkészítő tanárai Navratil Andrea, Bese Botond és Dóra Áron 
voltak.

V. Pálfai Kinga

Retró Ady Klub
( 2 1 3 2  G ö d ,  K á l m á n  u .  1 3 . )

Felsőgöd közelgő 100 éves jubileuma jegyében
dr. Tavas József járási tisztifőorvos életútja;
Katonaorvosként a Don-kanyarban; (saját fotóinak vetítése)
Vendégünk: dr. Benedekné Tavas Katalin

Utána:
„Ezt tettük eddig” – Az elmúlt másfél év eredményei és kudarcai a Bozóky 
téren (Veres Mihály beszámolója)

2013. május 18-án, szombaton 17 órakor:

Infó: (30) 370 2491
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Június 1. szombat
  8:00  Fétis Cross futás és Családi 

Sportnap
  Helyszín: Gödi SE Sporttelep
  Nevezési díjak a  futótávokra 

a helyszínen:
  Óvodás: 400 Ft, 200 m (óvodás)
  14 alatt: 800 Ft, 2 km
  14 felett: 1200 Ft, 5 km, 14 km
  Chip letéti díj 1000 Ft
  További információ, valamint 

kedvezményes egyéni és cso-
portos előnevezés 2013. április 
24-től május 30-ig honlapun-
kon: www.fetis.hu/crossfutas

16:00  Búzaszem Hagyomány őrző 
Délután

 Helyszín: Búzaszem Iskola
 „Gödre szállt a páva”
17:00  A Tallabille zenekar „A szöge-

di nemzet” című koncertje
18:00  Kubinyi Júlia népdalénekes 

„Amerre én járok” című kon-
certje, kísérő zenekar: Mihó 
Attila és barátai

19:15  Palóc táncok: Aprája Dudaze-
nekar – Bese Botond és nö-
vendékei

20:00  Felcsíki táncok: Dóra Áron és 
növendékei

  Kirakodóvásár, kemencében és 
bográcsban készült ételek

  Támogatói szelvények elővé-
telben kaphatóak. További in-
formáció: www.buzaszem.hu

21:00  Éry Balázs és II. Lengyelfi Mik-
lós koncertje 

 Helyszín: Göd, Belga Sörház

Június 2. vasárnap
  Gödi Juniális
 Helyszín: Nemeskéri-Kiss-kúria
14.00  Gyermek művészeti csoportok 

föllépése
16.00  Maszk Bábszínház gyermek-

előadása a Pincében
17.00  Vadászkutya-bemutató
18.00  Berkes János és barátai Ver-

di- és Wagner-operákból éne-
kelnek az  Operaház zeneka-
rával. Fellépők: Tokody Ilona, 
Pitti Katalin, Berczelly István, 
Molnár András, Busa Tamás, 
Fonyó Barbara, Berkes János 

20.00  A  Vujicsics együttes koncert-
je

  Támogatói szelvény az  egyik 
vagy mindkét (18.00 és 20.00) 
előadásra: 1200 Ft

  Elővétel lehetséges a  József 
Attila Művelődési Házban és 
az alsógödi Betűboltban

Június 7–8., péntek-szombat
 Gödi Jazz Napok
  Helyszín: Duna-part Nyaraló-

házak 

június 7. péntek
  Jazzpéntek
15.00  A gödi Szenzor csoport fotóki-

állítása
15.30  A Maxisun zenekar koncertje
17.00  MIKROBE koncert
  Váczi Kristóf basszusgitár, 

ének; Eichinger Tibor gitár; 
Herboly László dob; Bóta 
Nóra ének. Vendégek: Váczi 
Eszter ének és Váczi Dániel 
szaxofonok. 

18.30  Dresch Quartet
  Dresch Mihály szaxofon, fu-

hun, ének; Lukács Miklós cim-
balom; Baló István dob; Hock 
Ernő nagybőgő

20.00  Török Ádám 65/45 Jubileu-
mi koncertturné 2013: Török 
Ádám & Mini Corporation 

  Török Ádám ének, fuvola; 
Németh Károly billentyűs 
hangszerek; Horváth Mihály 
szájharmonika, vokál; Galyas 
László trombita, szárnykürt; 
Pomázi Orsolya szaxofon; 
Szűcs Gergely basszusgitár; 
Galyas Marcell dobok

  Támogatói szelvény a  jazzest-
re: 1200 Ft

  Elővételi lehetőség a  József 
Attila Művelődési Házban és 
az alsógödi Betűboltban.

június 8. szombat
  Sport és jazz
10:00  Dunakaland nap: sárkányha-

józás, kenuzás, nordic walking, 
kötélpályázás, foci, tollaslabda, 
pingpong egész nap.

  A gödi Retró Ady Klub és 
a JAMH szervezésében:

  Gödi Kis Biciklis Kör (Felsőgöd 
nevezetességei)

  Gödi Nagy Biciklis Kör (Göd 
fontosabb pontjai)

13.00  A  gödi Retró Ady Klub prog-
ramja a  Scarabeus együttes-
sel a Színházteremben 

  Tánc-Zenész Találkozó megle-
petésvendégekkel (régi fotó-, 
film- és hangfelvételek)

15.00  Fiatal zenészek, együttesek 
bemutatkozása: Ördögfiókák 
Gödről; Trio Passage Vácról

17.00  Klasszikus és jazz 
  Holló Aurél, Váczi Dániel és 

Tömösközi László
18.30  Karosi Júlia Quartet
  Karosi Júlia ének; Tálas Áron 

zongora; Bögöthy Ádám 
nagybőgő; Varga Bendegúz 
dob

  Vendég: Tobias Meinhart (Né-
metország) szaxofon

20.00  Zárásként meglepetés kon-
cert

  Támogatói szelvény a  jazzest-
re: 1200 Ft

  Részletes információk: www.
belepescsaladostul.minden-
kilapja.hu

Június 8. szombat
18.00  Operabarátok órája
  Helyszín: József Attila Művelő-

dési Ház

Június 9. vasárnap
 Templomi koncertek
  9.30  Templomi koncert – Pászthy 

Júlia operaénekes és tanítvá-
nyai

  Helyszín: Alsógödi Szent Ist-
ván-templom

  9.30  Templomi koncert – Lachegyi 
Imre furulyaművész triójával

  Helyszín: Felsőgödi Jézus Szí-
ve-templom

Gödi Családi Fesztivál – 2013. június 1–9. 
KuLTuRÁLIS ÉS SPORTPROGRAMOK

 A teljes program  
a www.god.hu városi 
honlapon is elérhető.
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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. május 24-én, pénteken 13-tól 17 óráig MOZGATHATÓ 
ÁLLATFIGURÁKAT készítünk.

Ady Fiókkönyvtár
2132 Göd, Kálmán u. 13., telefon: 27/345-101
2013. június 7-én, pénteken 13-tól 17 óráig PAPÍRFORGÓT 
készítünk.
15 órától mesélünk és diafi lmeket vetítünk mindkét 
helyszínen!

Minden érdeklődő családot szeretettel várunk!
www.godikonyvtar.hu

József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.

Tel.: (+36 06) 27-532-160
 (+36 06) 20-485-4791

Honlap: www.godimuvhaz.hu
E-mail: info@godimuvhaz.hu

Május

16. 
csütörtök

16.00 
Topánka gyerektáncház – 
„Minden jó, ha a vége jó”
Közreműködik a Görömbő 
kompánia
A délután során kézműves 
foglalkozással is várjuk az 
érdeklődőket.
A belépés díjtalan.

24. 
péntek

18.00 
A József Attila Művelődési 
Ház rajzszakköre évzáró 
kiállításának megnyitója

26. 
vasárnap

10.30 
V. Gödi Regionális 
Néptánctalálkozó és Gyereknap
Helyszín: a Feneketlen-tó melletti 
sportpálya
A részletes program külön 
plakáton!

Június

3. 
hétfő

13.00 
A Kertbarátok Klubjának 
összejövetele

5. 
szerda

14.00 –18.00 
Véradás

Május

16. 
csütörtök

14.00 
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

18. 
szombat

17.00 
A Retró Ady Klub találkozója
Felsőgöd közelgő 100 éves 
jubileuma jegyében
dr. Tavas József járási tisztifőorvos 
életútja; Katonaorvosként 
a Don-kanyarban; (saját fotóinak 
vetítése)
Vendégünk: dr. Benedekné Tavas 
Katalin
Infó: (30) 370-2491

8. 
szombat

8.00 
Babaruha- és játékbörze
Helyszín: a kiserdei külső 
sportpálya
A börzén megválhatnak a kinőtt 
ruháktól, a feleslegessé vált 
játékoktól, használati tárgyaktól, 
és megtalálhatják azokat, amikre 
épp most van szükségük.
Bővebb információ/asztalfoglalás: 
Molnár Erika (20) 546-7274

8. 
szombat

18.00 
Operabarátok Órája
Verdi bicentenárium – III. rész 
(Trubadur, Rigoletto, Traviata)
Fellépnek az Animato 
Operatársulat művészei: Kovács 
Ágnes, Pető József és Lukács 
István operaénekesek
Zongorán kísér: Salgó Tamás, 
a Magyar Állami Operaház 
karnagya
Műsorvezető: Apagyi Melinda
A belépés díjtalan.

10. 
hétfő

13.00 
A Mozgáskorlátozottakat 
Pártolók Klubjának 
összejövetele

14. 
péntek

13.00 
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

15. 
szombat

14.30 
A Gödi Cukorbetegek Klubjának 
(GÖCE) összejövetele

 A József Attila
 Művelődési Ház

Június

1. 
szombat

13.00 
Az Őszikék – Egészségmegőrző 
Klub összejövetele: 
„Gulyásparti”

15. 
szombat

14.30 
A Gödi Cukorbetegek Klubjának 
(GÖCE) összejövetele

18. 
kedd

13.00 
Véradás

Május 9–21. 
Kiállítás a madarak és fák napi 
gyermekrajzpályázat rajzaiból
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
(Díjkiosztó: május 12-én, vasárnap 11 órakor
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak)

Május 23-án, csütörtökön 16 órakor
Helytörténeti előadássorozat (3.)
Szávoszt-Vass Dániel: A gödi Duna-szakasz
Helyszín: a JAMH kiállítóterme (Pesti út 72.)

Május 28-án, kedden 17.45-kor
Olvasókör Oszkó Edina vezetésével
Téma: Cserna-Szabó András:
Szíved helyén épül már a Halálcsillag
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)

Felhívás!
Az Anonim Alkoholisták olyan férfi ak és 

nők közössége, akik megosztják egymással 
tapasztalataikat, erejüket és reményüket azért, 

hogy megoldhassák közös problémájukat, 
és másoknak is segíthessenek felépülni 

az alkoholizmusból. 

A tagság egyetlen feltétele az ivással való 
felhagyás vágya. 

Az AA tagság nem jár illetékkel vagy díjjal, mi 
önellátóak vagyunk a saját hozzájárulásainkból. 

Az AA nem szövetkezik semmiféle szektával, 
felekezettel, politikai irányzattal, más szervezettel 
vagy intézménnyel; nem kíván semmiféle vitába 

bocsátkozni, nem támogat és nem ellenez 
semmilyen ügyet. 

Elsődleges célunk józannak maradni, és segíteni 
más alkoholisták józanodását.

A csoport tagjai minden héten hétfőn (17.45 –18.45) 
és csütörtökön (19.00 – 20.00) tartják találkozóikat 
a József Attila Művelődési Házban. A nyári szünet 

ideje alatt ugyanebben az időpontban az Ady 
Klubba várják az érdeklődőket.

A Városi Könyvtár által idén meghirdetett helytörténeti játék márciusi 
fordulójában lótotót tölthettek ki a résztvevők. A totóban több, 
Kincsemmel kapcsolatos kérdés is szerepelt. 
Április 26-án délután tartottuk az eredményhirdetést a Katica 
Gyermekkönyvtárban, ahol huszonhat megfejtő vehette át a díjat 
könyvjutalom formájában.
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Eredmények
1. ZÖLDFA – 15 pont, 13:2-es gólkülönbség
2. DREAM CAR – 12 pont, 15:5
3. DON PAPA – 9 pont, 12:3
4. ROTARY – 6 pont, 6:13
5. GÖDI APuKÁK FC – 3 pont, 5:14
6. SÖRSZAKKÖR – 0 pont, 7:17

Gólkirály: KECSKEMÉTI DÁNIEL 8 góllal (DreamCar)
Legjobb kapus: NYÍRŐ TAMÁS (Don Papa)
Legjobb játékos: NAGY PÉTER (DreamCar)
Legjobb senior: APONYI ANDRÁS (Zöldfa)
Legsportszerűbb játékos: KISS PÉTER (Don Papa)
Legszimpatikusabb játékos: SAS SÁNDOR (Sörszakkör)

Labdarúgás – Bajnoki utánpótlás-eredmények
U-19 ifi  I.: Gödi SE – Pilisvörösvár USE 1-2 (gólszerző: Csánki A.)
Üröm SC – Gödi SE 3-4 (H. Zováthi Ö. 2, Bányász, Csánki K.)
Budajenő KSK – Gödi SE 2-1 (Burger)
Gödi SE – Pomáz ICO SE 3-3 (Végső, Bányász, Kolok B.)

U-17 ifi  II.: Gödi SE – Dunakeszi Kinizsi USE 5-0 (Horpácsi 2, Ribényi 2, Pivarnyik)
Vác Deákvár SE – Gödi SE 3-4 (Haczay 2, Horpácsi, Kardos)
Kosd SE – Gödi SE 2-5 (Máthé 2, Farkas, Pivarnyik, öngól)

U-15 serdülő I.: Gödi SE – Mogyoród KSK 1-0 (Ribényi)
Kistarcsa VSE – Gödi SE  0-0

U-13 serdülő II.: Gödi SE – Budakalász MSE 5-1 (Ráth V. 2, Tolnai, Kukucska, Király)
Gödi SE – Sződligeti SMTE 7-0 (Ráth V. 2, Gergely M. 2, Székely, Vasvári, Fekete)
Gödi SE – Visegrád SE 1-0 (Ráth V.)
Veresegyház VSE – Gödi SE 0-7 (Székely 2, Ráth V. 2, Kukucska, Tulkán, Gerber)

Teremfoci
A Húsvéti Kupa 
eredményei
Április 13-án a Gödi Sirály KHE – hat csapat részvé-
telével  – körmérkőzéses rendszerű teremlabdarú-
gó-tornát szervezett öregfi úk részére.

GSE elnökségi ülés
Új szakosztály, új költségvetés
Dr. Horváth László elnök vezetésével április 17-én ülést tartott a Gödi 
SE elnöksége.
A megbeszélésen jelenlévők megszavazták a sárkányhajó-szakosz-
tály létrehozását, amelynek vezetője Vajda Béla lett.
Napirendre került az  egyesület 2013-as költségvetése is: a  város 
sportjáért felelős klub idén 16 plusz 6 millió forintos támogatást kap 
az önkormányzattól. Ebből 6 millió forint a létesítménybérlet-hozzá-
járulás. A tagok kijelölték és elfogadták a GSE éves, rendes közgyűlé-
sének időpontját: az eseményre május 15-én, szerdán este kerül sor. 
Az elnökségtől elköszönt a lemondott kajak-kenu szakosztályveze-
tő, Barazutti László. A grémium áprilisi ülésén először vett részt előd-
je s egyben  utódja, Nagy Árpád.
Az 1921-es alapítású GSE valamennyi szakosztályába – asztalitenisz, 
kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, labdarúgó, lovas, motoros, sakk, 
sárkányhajó, tenisz, tollaslabda és vízilabda – várja az érdeklődőket.

V. F.

 Gödi kajakosok az idei 
„Jó tanuló, jó sportoló” 
díjazottak között
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a közel-
múltban hirdette ki a „Jó tanuló, jó sportoló” 
pályázat 2013-as nyerteseit. Mint a kormány-
zati honlap hivatalos felsorolásából kiderül, 
elismerésben részesült négy kajakos: a  Gödi 
SE szakosztályából Lukács István és Mocsáry 
Viktor (mindketten III. korcsoport, Németh 
László Általános Iskola, 7. osztály), illetve 
a MAFC részéről Luczó Bence (III. korcsoport, 
Huzella Tivadar Általános Iskola, 7. osztály) és 
Hagymási Réka (VI. korcsoport), a  dunakeszi 
Radnóti Miklós Gimnázium érettségi előtt 
álló tanulója.

A gödi u13-asok hazai pályán a sződligetiek kapuját támadják Ráth Vince 
csapatkapitány (sárga karszalaggal) vezetésével

A nyári szünidőben,
június 17-e és augusztus 23-a között

hétköznapokon 
8-tól 17 óráig 50 százalékos, 
17-től 22 óráig 25 százalékos 
kedvezménnyel bérelhetők 

a sportlétesítmények.

Huzella Tornacsarnok,
Balázsovits Sportcsarnok,

Németh László Iskola tornaterme

Érdeklődni a (06 30) 977-9687-es 
telefonszámon lehet.

Kedvezményes 
terembérleti lehetőség 
a sportcsarnokokban

Felhívás
Kérjük, támogassa személyi jövedelemadója 1 százalékával 
a helyi sportszervezeteket!
Az adószámokról a lap 14. oldalán tájékozódhat.
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Programajánló
A nyári Gödi Családi Fesztivál keretein belül június 1-jén megren-
dezésre kerülő XIII. Fétis Crossfutás (labdarúgótorna és futószá-
mok), valamint a június 8-ai sport- és jazznap (Dunakaland-nap) 
részletes programismertetője lapunk 20. oldalán tekinthető meg.

Eredmények
Tatabánya SC – Göd SE felnőtt:30-29, junior: 25-17
Göd SE – Kinizsi TTK felnőtt: 30-29, junior: 45-25
Postás SE – Göd SE felnőtt: 26-29, junior: 34-35
Göd SE – Budakalász SC felnőtt: 24-32, junior: 36-30

Curling
Párosban világbajnok 
a gödi Kiss Zsolt
A Kanadában megrendezett curling-világ-
bajnokságon aranyérmet szerzett a Kiss Zsolt, 
Palancsa Dorottya vegyes páros. Zsolt gödi 
lakos, csakúgy, mint az édesapja, a hazai szö-
vetség főtitkára, Kiss László. Mivel a  csapat 
lapzártánkkor érkezett haza a  világbajnok-
ságról, a  sportág eddigi legnagyobb hazai 
sikeréről hosszabb beszámolót a júniusi Gödi 
Körképben olvashatnak.

Evezés
Bencsik Nóra aranyéremmel kezdte 
az idényt
A velencei-tavi evezőspályán rendezték a kis- és csapathajós váloga-
tó evezősversenyt április 13-án és 14-én. Az első napon 21 egyesület 
részvételével a kisegységekben zajlott a verseny, majd az eredmé-
nyek ismeretében állították össze a másnapi válogatott egységeket. 
A Vác Városi Evezős Club versenyzői közül hatan kerültek a váloga-
tott egységbe; a gödieket Bencsik Nóra képviselte. Nóra egyesben és 
a négyes egységben is aranyérmet szerzett.

GSE kézilabda-eredmények
Mint Tősér Tibor, a GSE edzője tudósítónknak 
elmondta, lapzártánk idején a junior kézilab-
dacsapat az NB II.-es bajnokságban a harma-
dik helyen állt, míg felnőttcsapatunk az  5. 
helyről várja a folytatást.

Baranta
Újabb gödi érmek az országos versenyen
Ismét országos sikereket értek el a Búzaszem Iskola barantacsapatá-
nak tagjai. A március végi seregszemlére nyolc csapat közel 80 ver-
senyzője érkezett az ország különböző településeiről, köztük a gödi 
kisiskolások.
 A III. Kispesti Országos Csikó Baranta Viadalt öt korosztályban írták 
ki a szervezők, ami ezúttal szablyavívásból, övbirkózásból, Toldi-ver-
senyből, valamint a  futárpálya teljesítéséből és a csapatbemutató-
ból állt. Ezeken felül pontozták a csapatok bevonulását, ahol külön 
figyelmet szenteltek az ütemtartás, lépés, fordulás, egységes meg-
jelenés kritériumainak.
A Búzaszem Baranta, Singh-Bahadur Ruben vezetésével hét fővel 
vett részt a versenyen, amelyről valamennyien éremmel tértek haza. 
Orosz Levente és Ájpli Bence arany-, Berty Csongor, Járay Csanád, 
Tunkel Richárd és Schrott Márton ezüst-, Vasvári Hunor pedig bronz-
érmes lett.
A Búzaszem Baranta várja a  leendő csapattársakat, természetesen 
más iskolák tanulóit is!
Érdeklődni a (+36 30) 907-2916-os telefonszámon lehet.

Bencsik Nóra evezős, a felsőgödi Németh László Iskola tanulójaként a váci klub 
egyik korosztályos kiválósága

Az aranypáros a sporttörténelmi éremmel 
és serleggel, mellettük Palancsa Zoltán, aki 
a játékosokkal részt vett a kanadai vb-n 
Fotó: World Curling Federation / Richard Gray

Meghívó sportbálba
A Gödi Diáksport Egyesület (GDSE) 
a  MAFC kajak szakosztályával és a Duna-
kanyar Egészséges Gyermekeiért Alapít-
vánnyal közösen  jótékonysági sportbált 
szervez
2013. május 25-én 19 órától
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak
(Felsőgöd, Jósika u. 14.)
Támogatói és belépőjegyek vásárolhatók 
a  szakosztályvezetőknél és Érdi-Krausz 
Zsuzsánál. Telefon: (06 20) 474-3479
Mindenkit szeretettel várnak!
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Bemutatkozik a Gödi Futóklub
Amatőr – elsősorban gödi – futókat tömörítő közösség alakult 
Gödön 2012 augusztusában. A klub ötletgazdája Németh Györgyi, aki 
már tervezte a társaság létrehozását, amikor a Budapest Sportiroda 
pályázatot írt ki a futónagyköveti címre, melyet sikerrel elnyert.
– Csodálatos helyen élünk, a  futáshoz minden adott, a kerékpárút 
tele van amatőr futókkal. Gondoltam, össze kellene szervezni ezeket 
az embereket egy kis közösségbe. Leginkább a futás iránti szenve-
délyünk és a  közösségi futás élménye köt össze minket. Cél, hogy 
a  futóklub segítséget nyújtson a helyi embereknek abban, miként 
kellene hozzáfogni ehhez a sporthoz, és hogyan lehet a futást hosz-
szú távon is művelni, akár komolyabb célokat is megvalósítva. Töb-
ben futnak maratont, ultratávokat, akadnak, akik a triatlonban is ott-
hon vannak, Iron Man-t teljesítettek. Az edzések ingyenesek.
A legkiemelkedőbb eredményt március végén Láng István érte el, 
aki idén hatodik alkalommal futotta körbe a Balatont négy nap alatt. 
Dr. Bognár Viktor néhány hete tért vissza a párizsi maratonról, jóma-
gam is túl vagyok életem első ultramaratonján. Sokan teljesítették 
az év elején a Yours Truly 25 kilométeres távját. Legaktívabb tagjaink 
Varga Beáta, Nagy Lajos, Hajdu Alexa, Oláh András, dr. Bognár Viktor, 
Polacsek Ferenc, Kovács Zsóka, Stolba Andrea, Rák Anita. Az  áprilisi 
Vivicittán több gödi futó teljesítette élete első 21 kilométerét. Van 
egy versenytáblázatunk – a  legnagyobb rendezvényeken mindig 
képviseli közülünk valaki Gödöt.
A közös futásra csütörtökönként este héttől a Gödi SE pályáján kerül 
sor. Ilyenkor mindenki a saját programját futja. Mindig van egy ter-
vezett program is, amelyet ki-ki belátása szerint teljesít. A különbö-
ző edzettségi szintű futók a hét több napján szerveznek maguknak 
közös kiránduló futásokat. Többnyire a Duna-part és a váci Naszály 
a célpont. Mindenki maga tervezi az edzésprogramját, én pedig fit-
neszedzőként szívesen segítek az  edzések levezetésében. Minden 
tagunkat más és más motiválja: van, akinek a fogyás a célja, másnak 
a 10 kilométer teljesítése, megint mások pedig a gyorsabb maratoni 
kilométereken dolgoznak – mutatta be a gödi futóklubot Németh 
Györgyi.
A futóközösséghez bárki csatlakozhat. Érdeklődni a  Facebookon 
a BSI Futónagykövet Göd csoportban lehet, illetve Németh Györgyi-
nél a 06 (20) 480-3925-ös telefonszámon.

Vasvári Ferenc

Új „rajt-cél terület” 
a becsalos kerékpáros 
napon 
A Belépés Családostul idei, „Egészségére!” 
elnevezésű eseménysorozatának április 20-ai 
programján egy több más sportággal is ki-
egészített kerékpáros nap szerepelt. 
A rendezvényen, amelyen közel százan vettek 
részt, a  kerékpárosok a  Göd–Vác–Nagyma-
ros–Göd útvonalon 20, 40 és 60 km-es távok 
közül választhattak. A túrázókat a reggeli rajt-
nál – új helyszínen – Markó József polgármes-
ter köszöntötte, aki maga is hosszú ideje aktív 
résztvevője a  becsalos kerékpáros túráknak. 
Az  új helyszín pedig a  felsőgödi Duna-part 
Nyaralóházak területe volt, mely sportpályái-
val, árnyas és füves parkjaival kiválóan alkal-
mas szabadtéri események lebonyolítására. 
Mint amilyen például a túra utáni közös ebéd 
volt, vagy a délutáni tollaslabdázás, kispályás 
foci és az asztalitenisz.
A túra leghosszabb távját ezúttal is teljesí-
tette csodálatra méltó kerékpárja nyergében 
Halápi Sándor „velocipédista”, aki elmondása 
szerint ismét kiváló társaságban, nagyszerű 
hangulatban, gyönyörű útvonalon tekerte 
végig a  mintegy 60 kilométert. A  kétszeres 
velocipéd-világbajnok elmondta, idén már 
44. éve vesz részt különböző kerékpáros ver-
senyeken, ám bringás pályafutását hamaro-
san befejezi. Előtte azonban még rajthoz áll 
a Balaton és a Velencei-tó körüli viadalokon, 
valamint a  csehországi világbajnokságon. 
Tervei közt egy hazai rendezésű velocipéd-vi-
lágbajnokság megszervezése is szerepel.

V. F.

Halápi Sándor világbajnok muzeális kétkerekűjével 
évek óta jár a Wagner László által szervezett 
kerékpártúrákra

A kezdők és a profik közös futására csütörtökönként 19 órától a Gödi SE 
alsógödi atlétikapályáján kerül sor
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Golf
A gödi Lugosi Balázsé az év edzője cím 
Neves szakmai és társadalmi szervezetek, továbbá az  érintett médiumok 
szavazatainak összesítése után nyolc kategóriában adták át március végén 
a 2012-es Best of Golf Awards díjakat. A gödi Lugosi Balázs az  „Év edzője” 
címet vehette át.
Az idén ötéves díj odaítélésének fontos szempontja, hogy olyan edző kap-
jon elismerést, akit maga a  hazai golftársadalom tart erre érdemesnek. 
A  budapesti Kempinski Hotel Corvinusban rendezett ünnepség rangját 
jelzi, hogy annak fővédnöke dr. Bohács Zsolt, az Országgyűlés Sport- és tu-
rizmusbizottságának elnöke volt. A rendezvényen részt vett Fábián László, 
a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója is. 
A golf egyre népszerűbb sportág a világon, a 2016-os Rio de Janieró-i nyári 
olimpia is a műsorára tűzte. 
Lugosi Balázs edzői sikerei közül kiemelkedik, hogy tanítványai közül Rózsa 
Csilla junior világranglista-vezetővé lépett elő Amerikában, továbbá az év 
felfedezettjének választotta őt a World Junior Golf Series. De megemlíthető 
az is, hogy Balázs irányításával a Nguyen Viet Hai testvérpár egy cseh nem-
zetközi viadalon két kategóriában is az első helyen végzett.
– Tamás testvéremmel alapítottuk meg a Lugosi Golf Iskolát, melyet két fő 
bázison működtetünk: a kisoroszi Magyar Golf Clubban, és a balatonudva-
ri Royal Balaton Golf Clubban. Az előbbi klubban jómagam, az utóbbiban 
a fivérem a szakmai irányító. Ha valaki Budapest környékén szeretné meg-
tanulni a golf alapjait, annak örömmel várom a jelentkezését. Bővebb infor-
mációkkal a lugosigolf.hu oldalunkon szolgálunk. A golfiskolánk már az első 
szezonban útjára indított 50 új, felnőtt pályavizsgás golfozót, és kiépítet-
tünk egy 40 fős junior utánpótlásbázist, valamint golfversenyeket és sza-
bálytanfolyamokat szerveztünk. Minden erőfeszítésünkkel azon dolgozunk, 
hogy a hazai golfélet fellendüljön, és ebben egy kitűnő szakmai csapat áll 
a hátunk mögött – mondta el lapunknak az év golfedzője.
A Lugosi testvérek 2003-ban, a gödi Pólus Palace Golf Clubban ismerkedtek 
meg a sportággal. Mint Balázs mondja, nagy megtiszteltetés volt számukra 
az „Év golfklubja” díjjal több alkalommal is kitüntetett gödi klubban verse-
nyezniük. 
 Lugosi Tamás a  klub színeiben lett nyílt magyar bajnok, majd 2010-ben 
– immár a  profi szövetség tagjaként – magyar profi bajnokká lépett elő. 
A  gödi pálya bezárásával kaptak meghívást más golfpályákra. Így szerző-
dött el Tamás Balatonudvariba, Balázs pedig Kisorosziba.
Balázs Gödön is népszerűsíti a golfot: április közepén a Huzella Iskola diákja-
inak tartott sportágbemutató előadást.

V. F.

Ünnepelnek a GSE  
kajak-kenusai

30 éves a szakosztály
A Gödi SE Kajak-kenu Szakosztálya szeretettel 
meghívja mindazokat, akik a  szervezet fenn-
állásának 30 éve alatt bármi módon kötődtek 
e közösséghez. A  kerek évforduló alkalmából 
a  szakosztály közös ünneplésre hívja az  érin-
tetteket június 9-én, vasárnap reggeltől az  al-
sógödi csónakházhoz, a GSE vízi telepére. A ju-
bileum örömére egy vidám, aktív szabadidős 
programot ajánlanak, melynek programtervét 
a www.gödikajak.hu honlapon olvashatják. 
A szervezők kérése, hogy akinek a  birtokában 
vannak olyan fotók, videók, illetve ereklyék, 
amelyek megidézik a múltat, juttassa el hozzá-
juk vagy vigye magával az eseményre.
Levelezési cím: 30évesbuli@gödikajak.hu

Kolonics György a 2006-os Göd Kupán. A világ 
egyik legjobb kenusa, az ország egyik kedvenc 
sportolója volt.  Kolo is hozzátartozik a GSE 
szakosztályának 30 éves történetéhez

Szülői nap május 26-án
A GSE Kajak-kenu Szakosztálya május 11-én és 
26-án 9 órától nyílt napra hívja azokat a szülő-
ket, akik még nem szereztek jártasságot a vízi 
közlekedésben, de szeretnének megismerked-
ni a kajak-kenuzás, a vízitúrázás és a vízi KRESZ 
alapjaival. A számukra meghirdetett egész na-
pos oktatás során a GSE szakembereinek segít-
ségével sajátíthatják el a  sportág szabadidős 
jellegének alapjait.
Az oktatás ingyenes, de regisztrációhoz és 
úszótudáshoz kötött; az  étkezés – térítés elle-
nében – a  szomszédos Széchenyi csárdában 
megoldható. A  program rossz időjárás esetén 
elmarad.
Bővebb információk és regisztráció: 
http://www.godikajak.hu/versenyek és 
szuloinap2013@gmail.com A gödi Lugosi Balázs (középen) a Best of Golf díj alapítóival, Hegyi J. Attilával és 

Pétervári Zoltánnal  Fotó: Golf Events Kft.
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Kedves Olvasóink!
A nagy érdeklődésre való tekintettel a jövőben – ha nem is minden lap-
számban, de legalább alkalmanként – igyekszünk egy-egy keresztrejt-
vényt is közölni. Kérjük, hogy megfejtéseiket minden hónap 25-éig küld-
jék meg szerkesztőségünknek akár postai, akár elektronikus levélben.

A kiadó postacíme:   Városi Kommunikációs Nonprofit Kft., Gödi Körkép 
Szerkesztősége, 2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail címünk: korkep@god.hu

A helyes megfejtők között ajándékot sorsolunk ki. A szerencsés nyer-
test nyereményének átvételéről e-mailben, telefonon vagy postai úton 
értesítjük, ezért kérjük, hogy a megfejtés mellett mindig tüntessék fel 
nevüket és elérhetőségüket is.  
A 2013. április havi számunkban közölt rejtvény megfejtése: „Májustól 
megújul a gödi tévé.”
Gratulálunk a helyes megfejtést beküldőknek!
A szerencse ezúttal Juhos Lajosnak kedvezett. A Borostyán élelmiszerüz-
let ajándékcsomagját nyerte.

Új színfolttal gazdagodott 
a felsőgödi Duna-part
A volt BM-üdülő területének egy hangulatos részét 
megnyitották a gát felé, hogy a város lakossága és 
az erre kerekező turisták romantikus környezetben 
élvezhessék a nyarat. Május elejétől megnyílt egy kis 
büfé is, amely barátságos kiszolgálással, friss harap-
nivalókkal és hűs italokkal folyamatosan várja ven-
dégeit. A hatalmas jegenyék és formás juharfák alatti 
árnyas ligetben az esték is kellemesnek ígérkeznek. 
Hétvégente már ebben az idényben is zenés-táncos 
estekkel szórakoztatják majd a könnyed kikapcsoló-
dásra vágyókat, külön figyelmet fordítva arra, hogy 
a hangerő ne legyen zavaró senki számára. 
Az üdülőterületet a Jósika utcai főbejárat felől is sza-
badon meg lehet közelíteni. A Duna-part pihenő-
övezete a város lakosságának kényelmét szolgálja, és 
mindenkinek rendelkezésére áll.
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Ismeri ön az orvosok által kíméletes 
pedikűrként ajánlott gépi pedikűr előnyeit? 
Igényes szalonban, kellemes körülmények 

köztött várom kedves vendégeimet.
Időpontegyeztetés: (06 30) 634-1322

Caramel Szolárium 2132 Felsőgöd, Pesti út 226.
Tavaszi akció!  

Gépi pedikűr 3150 helyett 2650 Ft.

Gépi pedikűr

Idén immár a harmadik szezonját kezdi a bi-
ciklisek és a  sportolni vágyók között egyre 
népszerűbb Sportterasz. A Göd és Sződliget 

határában, a  Duna menti kerékpárút mellett 
található, 3000 m2-es komplexum egyre na-
gyobb szerepet tölt be a térség sportéletében.
Az április közepétől szeptember végéig min-
dennap nyitva tartó sportcentrumban ez év-

ben egy újabb pályával várják azokat a szerve-
zők, akik szeretik szabadidejüket a jó levegőn 
eltölteni.  10 x 20 méteres, füves, palánkkal és 
hálóval körülvett focipályával bővült a  már 
eddig is sokak által igénybe vett két strandröp-
labda -, egy strandfoci- és egy strandkézilab-
da-pálya. Kis átalakítással beachtennis-pályák 
is bérelhetők.  A  pályabérléshez a  helyszínen 
sporteszközök is  igénybe vehetőek, valamint 
a zuhanyzási lehetőség is biztosított. 
A hétköznapi munkában megfáradtaknak, 
pároknak, családoknak lazításra, a  kisgyer-
meknek játékra is ideális a füves terület, a leg-
kisebbeket játszótérrel és trambulinnal várják.  
A  büfében pedig – a  Duna-part jellegének 
megfelelően – a környéken a legolcsóbb hek-
kel, továbbá melegszendviccsel, hamburger-
rel, limonádéval és sok más fi nomsággal várják 
a  betérő vendégeket. Így, miközben a  gyer-
mek játszik, a szülők és a barátok beszélgethet-
nek, ehetnek, ihatnak, sportműsort nézhetnek 
vagy maguk is sportolhatnak.

Céges csapatépítő programoknak, baráti tár-
saságoknak külön elkerített, INGYENESEN 
HASZNÁLHATÓ bográcsozó helyeket alakítot-
tak ki, ahol maguk is elkészíthetik  a fi nom fala-
tokat a társaságok.
A fedett vendégrészben két nagy kivetítőn kö-
vethetők a  legnagyobb érdeklődésre számot 
tartó sportesemények (BL-döntő, Forma 1-es 
futamok, teniszversenyek).
Az üzemeltetők nagy szeretettel várják a bicik-
litúrák kiinduló- és végpontjának is tökéletes 
helyszínként szolgáló, a  gépkocsival érkezők-
nek parkolási lehetőséget is biztosító centrum-
ban a sportolni és pihenni vágyókat.
A nyári táboroknak is üde színfoltja lehet 
a  Sportterasz, ahol is a  résztvevő gyermekek 
kipróbálhatják és élvezhetik a nyári sportágak 
számára kialakított fi nomhomokos pályákat.

Pályát foglalni, érdeklődni 
a (+36 30) 549-9294-es telefonszámon 
vagy a www.sportterasz.hu oldalon lehet. 
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www.enzotrans.hu
enzotrans@t-online.hu

Gödieknek KEDVEZMÉNY!
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FELSŐGÖD, Autópihenő parkolójában

Dekoráció
Különleges ajánlatunk:

Héliummal és plüssfigurával
töltött léggömb

Lottózó

Különleges ajánlatunk:Különleges ajánlatunk:
Virág-ajándék
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Hasznosítsa a Nap korlátlan és ingyenes energiáját! 
Környezetbarát áramtermelés megbízható német 
napelemes rendszerrel, 25 év teljesítmény garanciá val.

Hivatkozzon a Gödi Körképre, és ingyenesen felmérjük 
lehetôségeit!

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

Felejtse el a magas 

villanyszámlákat!

www.wagnersolar.hu

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

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

Házépítés 
és lakásfelújítás,
teljes körű 
kivitelezéssel.

(06 20) 498-4598, (06 20) 277-3740

www.lakasfelujitas.info

Göd Nemeskéri út – Új Köztemető

Vicus Virág
Közeleg a tanév vége, ne feledje: június első vasárnapja 
pedagógusnap, és hamarosan közeleg az évzáróval egy-
bekötött ballagás is.
Tanárköszöntő csokrok, tálak, kosarak, és természetesen 
ballagási csokrok is rendelhetők üzletünkben. Gondol-
kodjon akár hagyományos stílusú, akár egyedi csokor-
ban, ám extra elképzeléseit is megvalósítjuk.
Elérkezett a kertészkedés ideje is: boltunkban egyaránt 
megtalálhatóak az egynyári és az évelő virágos palánták!
Májussal beköszönt az esküvői szezon! Vállaljuk meny-
asszonyi csokrok készítését, valamint az esküvők teljes 
virágdíszítését.
Születésnapra, névnapra s egyéb alkalomra csokrok, 
virágtálak és egyedi virágdíszek. Temetésre koszorúk, 
sírcsokrok és egyedi csokrok rendelhetők, illetve vásá-
rolhatók.
Tel.: (06 20) 455-7477, (06 20) 918-5789, 
(06 20) 330-4276
E-mail: vicusvirag@gmail.com
Nyitva tartás: H-P: 9–17, Sz-V: 9–16, 
de előzetes megbeszélés alapján nyitvatartási időnket 
az ön megrendeléséhez igazítjuk.

MARKOV-ÁCS KFT.
TÜZELŐ- ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

KOMPLETT TETŐANYAGOK
Faanyag-védelem, gyalulás, megmunkálás, gerendák 

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. Fenyő fűrészáru 6 fm-ig 64 500 Ft/m3 (áfás ár).

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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MÁJUSI LAST MINUTE AKCIÓK
Ciprus 8 nap repülővel, 3* félpanzió 59 990 Ft/fő
Tunézia 8 nap repülővel, 5* all inclusive  79 900 Ft/fő
Málta 8 nap repülővel, 4* reggelivel  79 900 Ft/fő
Egyiptom 8 nap repülővel, 4* all inclusive  104 900 Ft/fő
Török Riviéra 8 nap repülővel, 5* all inclusive  141 900 Ft/fő
VÁROSLÁTOGATÁSOK
Nápoly 4 nap repülővel, reggelivel  82 900 Ft/fő
Szentpétervár 5 nap repülővel, reggelivel  109 900 Ft/fő
Madrid 4 nap repülővel, reggelivel  99 900 Ft/fő
Dalmácia 5 nap busszal  54 900 Ft/fő
Bajor kastélyok 4 nap busszal  54 900 Ft/fő
Plitvicei tavak 2 nap busszal  24 900 Ft/fő
A fenti utazások nem tartalmazzák a járulékos költségeket (illeték, biztosítás, vízum).

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

Játékos 
kertészkedéssel 

a gyerekek 
felfedezik 

a növények
 világát.

Állandó helyszín: 
Mackóvár Játszóház 

– 2132 Felsőgöd, Duna u. 40. 
Minden szerdán 16.30-tól 17.30-ig. 

A foglalkozások díja: 900 Ft/gyerek.
3 és 10 év közötti gyerekeket 

várunk.

Jelentkezés:
szamocatanoda@gmail.com

Tel.: (06 30) 313-7393
További információk:

http://szamocakertesztanoda.blogspot.hu

kertészkedéssel 
Hamburger: Hamburger: Hamburger: 390 Ft-tól390 Ft-tól390 Ft-tól

Gyros: Gyros: Gyros: 650 Ft650 Ft650 Ft
Pizza:Pizza:Pizza: 1000 Ft-tól 1000 Ft-tól 1000 Ft-tól
Minifánk:Minifánk:Minifánk: 300 Ft/adag 300 Ft/adag 300 Ft/adag

Rántott sajt hasábburgonyával:Rántott sajt hasábburgonyával:Rántott sajt hasábburgonyával: 1100 Ft 1100 Ft 1100 Ft

Smile krumpli:Smile krumpli:Smile krumpli: 220 Ft/10 dkg 220 Ft/10 dkg 220 Ft/10 dkg

2131 Göd, Alkotmány u. 2. 2131 Göd, Alkotmány u. 2. 2131 Göd, Alkotmány u. 2. 
(Az alsógödi postával szemben.)(Az alsógödi postával szemben.)(Az alsógödi postával szemben.)

e-mail:e-mail:e-mail: reliakft@hotmail.com reliakft@hotmail.com reliakft@hotmail.com
telefon:telefon:telefon: (06 20) 511-6153 (06 20) 511-6153 (06 20) 511-6153

nyitva tartás:nyitva tartás:nyitva tartás: H-P: 7–21, Sz: 10–21 H-P: 7–21, Sz: 10–21 H-P: 7–21, Sz: 10–21

A házhoz szállítás 1000 Ft felett Gödön ingyenes.
További akciók a Facebookon: Rozsdás Rákolló

Újra itt
 a kettőt fizetsz,

 hármat kapsz akció,
 május 4-én és 5-én! 

(Helyben fogyasztás esetén.)
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P E D I K Ű R
Otthonában, kényelmes
körülmények között.

Tavaszi akció!
Pedikűr, gyógypedikűr is

2000 Ft/alkalom
Az első alkalommal
ajándék lábmasszázs!

Időpont egyeztetése,
megbeszélés alapján:

06-30 431-15-96

1. lovas tábor: június 17–21.
2. lovas tábor: július 1–5.
3. lovas tábor: július 15–19.

4. lovas tábor: augusztus 5–9.
5. lovas tábor: augusztus 12–16.
6. lovas tábor: augusztus 26–30.

Bentlakásos tábor: 55 000 Ft (reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora, programok, szállás)
Napközis tábor: 45 000 Ft (ebéd, uzsonna, programok)
Testvéreknek 10% kedvezmény!
A tárgyévben tábort ismétlőknek 5% kedvezmény!
Programok: elméleti és gyakorlati lovas oktatás, lovas hintózás, a lovak etetése, fürdetése. Biciklitúra, Duna-parti séta, 
számháborúzás, Ki mit tud? vetélkedők, és még sok más színes program várja a táborozókat.
A Hesztia Tanácsadó Központ (www.hesztia.com) kézműves, képességfelmérő és képességfejlesztő foglalkozásokkal 
színesíti a lovas tábor napjait.
A bentlakásos táborozók naponta kétszer lovagolnak. 
A gyerekek este jurtában alszanak (saját hálózsák, párna, takaró szükséges).
A napközis táborozók naponta egyszer lovagolnak (reggel 8-tól 16 óráig tart a tábor).

Saját kobak mindenkinek kötelező!
Alsó korhatár: 5 éves kortól, felső korhatár nincs! 
Az ötnapos táborokban minimum 8, maximum 14 gyermeket fogadunk.
A jelentkezést a kitöltött jelentkezési lap és 20 000 Ft előleg
vagy a teljes részvételi díj befi zetésével fogadjuk el, 
a tábor kezdete előtt legalább egy héttel!
További információk a (06 70) 617-8481-es telefonszámon.
Jelentkezési lapot a lovardában személyesen kérhet, vagy a www.kincsemlovarda.hu weboldalról tölthet le. 

Nyári lovas táborok

(reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora, programok, szállás)

Állateledel 
és horgászcikk üzlet

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

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

Prímagáz cseretelep

Bankkártyás 
fi zetési 

lehetőség

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.

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
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Kedvenced akciós
falatokra vágyik?
Nálunk azt is
megtalálod!

Vásárolj 1000 Ft felett, és egy 100 grammos 
alutasakos eledelt kapsz ajándékba!

Gyűjtsd a pecséteket! Minden 1500 Ft feletti vásárlás egy 
pecsétet ér! Gyűjts össze 10 pecsétet, és váltsd be

1 kg prémium minőségű kutya- vagy cicatápra!

Akciós ajánlatunk:
Boxer, 10kg száraz kutyatáp: 1900 Ft/zsák helyett 1590 Ft/zsák

Whiskas száraz cicatáp: 900 Ft/kg helyett 750 Ft/kg
Szalámi 1kg-os (kutya, cica): 260 Ft/db helyett 199 Ft/db

Konzerv, 1250 g: 300 Ft/db helyett 250 Ft/db
Cicakonzerv, 410 g: 140 Ft/db helyett 119 Ft/db

Akciós ajánlatunk május 31-ig tart!
További akciók a Facebookon: Alex Állateledel Diszkont

2131 Göd, Alkotmány u. 2. 
(Az alsógödi postával szemben.)

web: www.alexdiszkont.shp.hu •  e-mail: reliakft@hotmail.com
Telefon: (06 20) 962-3561

Nyitva tartás: H-P: 8–17, Sz: 8–12.

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

Tojótyúkok eladók május 22-től – 500 Ft/db. 
2131 Göd-Újtelep, Fóti út 6., Telefon: (06-30) 442-1323

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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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

• 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

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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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)

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! 

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.
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NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
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MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
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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!

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

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

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

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

KULCSMÁSOLÁS
pontfúrt és különleges kulcsok
ZÁRSZERELÉS, RUHA – 
SZŐNYEGTISZTÍTÁS, ÉLEZÉS, 
(kés, olló, korcsolya, fűnyírókés, 
láncfűrész, stb.)
VARRÓGÉP SZERVIZ, CIPŐJAVÍTÁS
Göd, Alagút u. 3/b.
Tel.: 06-20-512-1002
Nyitva: 9-19-ig, Sze. és Szo.: 9-15-ig

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

ELADÓ TELEK SuRÁNYBAN
Családi okok miatt eladó egy 
1427m2 nagyságú telek Surányban, 
a Szentendrei-sziget közepén. 
A telek nagy, akár osztható is, 
hiszen két 700 m2-es telek is kiala-
kítható belőle. A környék levegője 
ma is kiváló. Az öregek szerint a két 
háború között a környékre tüdő-
szanatóriumot 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, befejezhe-
tő vagy felvonulási épületként 
használható.
Irányár: 12 M Ft. 
Érdeklődni lehet a 
(06 30) 817-36-17-es telefonszámon.

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





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

Vízinövények, évelők, fűszernövények, egynyáriak széles választéka!
 Kertészetünk a HuNTER Öntözéstechnika helyi képviselete. 

Májusban egyedi földlabdás kedvezményekkel 
várjuk kedves vásárlóinkat.


