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Testületi ülés májusban
Munkaterv szerinti ülés – 2013. május 29.

Az iskolai beiratkozás mérlege
Eich László tankerületi igazgató a  testületi ülésen beszámolt a  beiratkozás gödi 
eredményeiről. A témáról részletesen a 6. oldalon olvashatnak. 

Átszervezik a pedagógiai szakszolgálatot
A Képviselő-testület véleményét kérte a  tankerületi igazgató a  Gödi Pedagógiai 
Szakszolgálat átszervezésével kapcsolatban. Eich László tájékoztatta a testületet ar-
ról, hogy a februárban életbe lépett jogszabályi változások értelmében a gödi szak-
szolgálat ősztől a Pest Megyei Szakszolgálat tagintézményeként működik majd, és 
két új feladatot kap: a korai fejlesztést és a fejlesztő nevelést. 

Elfogadták a zárszámadást és a pénzmaradványról szóló határozatot 
Elfogadta a Képviselő-testület a 2012. évi zárszámadásról szóló rendelet és az Ön-
kormányzat, a  Polgármesteri Hivatal, illetve a  városi intézmények pénzmaradvá-
nyáról szóló határozatot, valamint a 2012. évi pénzügyi és gazdasági ellenőrzések 
tapasztalatairól szóló tájékoztatót.

Módosították a közterületek elnevezéséről és jelöléséről szóló helyi 
rendeletet
Még mindig vannak Gödön olyan ingatlanok, amelyeknek tulajdonosai nem teljesí-
tették a házszámtábla elhelyezésére vonatkozó kötelezettségüket. A testület dön-
tésével most jegyzői hatáskörbe került az eljárás megindításához és lefolytatásához 
szükséges jog, s ez felgyorsítja a jogalkalmazói munkát.

Elfogadták a Polgármesteri Hivatal új szervezeti és működési 
szabályzatát
Egységes szerkezetben elkészítették, és a Képviselő-testület elfogadta a Gödi Pol-
gármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról, valamint ügyrendjéről 
szóló rendeletet. Az új rendelet megalkotását a járási hivatalok felállásával össze-
függésben keletkezett új feladat- és hatáskörök kialakulása tette szükségessé.

Nyílászáróüzem létesül
Elfogadásra javasolta a  városi főépítész a  gödi 6505 helyrajzi számú ingatlanra 
benyújtott városrendezési hatástanulmányt. Az  ingatlanon egy kisebb, időszakos 
működésű, speciális nyílászárók gyártásával foglalkozó üzemet létesítenének. A te-
vékenység a hatástanulmány szerint nem zavarja majd a környék nyugalmát. 

Hasznosítási pályázatok
Pályázatot írt ki a város két jellegzetes és nagy múltú gödi ingatlan, a Szakáts-villa 
és a Kincsem-istálló hasznosítására. A pályázati kiírások rövidített szövegét lapunk 
7. oldalán közöljük. A teljes szöveg elérhető a városi honlapon (www.god.hu).

Támogatás az iskolának
A Búzaszem Általános Iskola 2013. évi támogatására két és fél millió forintot szava-
zott meg a Képviselő-testület.

Tulajdonosi hozzájárulás
Megadta a  város a  szükséges tulajdonosi hozzájárulást ahhoz, hogy a  felsőgödi 
csónakházban kiépülhessen az  elektromos hálózat, s  egyúttal elfogadta a  bérlő 
névhasználat iránti kérelmét is. A csónakház így Duna-parti Csónakház Felsőgöd 
néven működik majd.

Eladó önkormányzati ingatlan 
Eladásra kínálja az  Önkormányzat a  2131 Göd, Pesti út 95. szám alatt található 
ingatlanját, amelyet még 2008-ban vásárolt kulturális és közösségi ház megvaló-
sításának szándékával. A tervekre benyújtott pályázat nem nyert, ezért a testület 

Két gödi szabad strand 
várja a fürdőzőket
Május közepére valamennyi szakhatóságtól meg-
érkeztek az alsógödi és a felsőgödi szabad strand 
megnyitásához szükséges engedélyek.
A Településellátó Szervezet munkatársai gondos-
kodnak arról, hogy amint a  vízállás megengedi, 
megnyílhasson a  két partszakasz a  biztonságos, 
kulturált körülmények között fürdőzni vágyók 
előtt.
A szabad strandok határait táblák jelzik majd, 
a vízben pedig bóják jelölik ki a  fürdőzésre alkal-
mas területet. Információs táblák igazítják el a  lá-
togatókat, amelyeken a víz és a levegő hőmérsék-
lete, valamint az elsősegélynyújtó hely, a mosdók 
és az öltözők felé irányító nyilak lesznek láthatók. 
Természetesen minden hónapban ellenőrzik a víz 
minőségét, melyről a  fürdőzők szintén tájékozta-
tást kapnak az információs táblákon.
Míg Alsógödön mosdóhelyiséget és öltözőket kel-
lett építeni, addig Felsőgödön a gát felől megnyi-
tott átjárási lehetőséggel a Duna-part Nyaralóhá-
zak területén biztosítják a kulturált strandoláshoz 
a zuhanyzási, öltözködési lehetőséget és a mosdó-
helyiségek használatát.
A strandok megnyitása előtt úgynevezett lánc-
gereblyével megtisztítják a  kavicsos partot és 
a  sekély vízpartot is az  esetleges üvegtörmelék-
től, vasdaraboktól és a  hasonló, balesetveszélyes 
hulladékoktól.
A gödiek és az idelátogatók az információs táblák-
ról értesülhetnek a  szabad strandok megnyitásá-
ról. Ennek időpontja a vízállástól és a vízhőmérsék-
lettől függően június közepén várható.

Ingyen fürdőzhetnek 
a nyolcvan év felettiek
Dr. Bognár László képviselő javaslatára ha-
tározatot hozott a  Képviselő-testület arról, 
hogy ezentúl a 80 év feletti gödi lakosok té-
rítésmentesen használhatják a  termálfürdőt. 
Az  ingyenes belépésre hétfőn és kedden 
9 órától van lehetőség, a fürdő zárásáig.
Belépéskor a  jogosultság igazolására a  lak-
címkártyát és egy fényképes igazolványt kell 
bemutatni.

A nyári vakáció közeledtével sokan várják az ideális 
vízállást és a meleg, napsütéses hónapokat
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az  ingatlant a  32 millió forintos vételárral megegyező eladási áron értékesíteni 
kívánja.

Visszatérítendő önerő-támogatást vesz igénybe az Önkormányzat
Az EU Önerő Alap lehetőséget biztosít arra, hogy az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó 
pályázatok nyertesei kamat- és illetékmentes, visszatérítendő támogatást igényel-
hessenek az önerő mértékéig. A város a KMOP 4.6.1-11-2012-0040 „Kastély Központi 
Óvoda bővítése 100 férőhellyel” című pályázat önrészének biztosításához igényli 
a támogatást, melynek összege 10 487 795 Ft lesz. A projekt pénzügyi zárása után 
az önerő-támogatás összegét 5 év alatt, féléves részletekben kell törleszteni.

Közbeszerzési eljárás kiírása óvodabővítésre
Döntött a  testület arról, hogy közbeszerzési pályázatot ír ki a  Kastély Óvoda 100 
férőhellyel történő bővítésére. A város 199 268 112 forintot nyert a beruházás meg-
valósítására.

Gazdasági társaság látja el a jövőben a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást
Önkormányzati tulajdonú hulladékgazdálkodási kft. megalapításáról döntött a tes-
tület. Részleteket külön cikkben ugyanezen az oldalon olvashatnak.

Támogatási kérelmek elbírálása
Az Önkormányzathoz beérkezett támogatási igények elbírálásáról dr. Pintér György 
alpolgármester adott tájékoztatást. A nyertes pályázók nevét és a támogatások ösz-
szegét a lap 6. oldalán közöljük.

Térítésmentesen fürdőzhetnek a 80 év feletti gödiek
A testület döntéséről kiemelt hírt olvashatnak a 4. oldalon.

Támogatás a GSE-nek
Helyt adott a testület a Gödi Sportegyesület hatmillió forintos támogatási kérelmé-
nek. Az öltöző felújítása és bővítése így még idén befejeződik.

Pályázatot írnak ki a bölcsőde vezetésére
Nyugdíjazását kérte a  Szivárvány Bölcsőde vezetője, Joó Istvánné. A  testület 
a megüresedő álláshely betöltésére pályázatot ír ki. A nyugdíjba vonuló vezető  fel-
mentési ideje alatt  az intézmény irányításával a testület Ráczki Mariannt bízta meg. 

Képviselői fogadóóra
Dr. Bognár László városi képviselő következő fogadóóráját június 24-én, 
hétfőn 17 és 18 óra között tartja a Polgármesteri Hivatalban. 

Beiskolázási támogatás
Tisztelt Gödi Lakosok!
A Szociális Bizottság 2013-ban is biztosítja 
a beiskolázási támogatás igénylésének le-
hetőségét azon gödi lakcímmel rendelke-
ző szülők részére, akiknek gyermeke alap- 
vagy középfokú oktatási intézményben 
folytatja tanulmányait.
A kérelemhez szükséges adatlapok 2013. 
június 1-jétől beszerezhetők a  Polgár-
mesteri Hivatalban, illetőleg a gödi okta-
tási intézményekben.

A kérelmek beadási határideje:
2013. július 31.

Lenkei György,
a Szociális Bizottság elnöke

Hulladékgazdálkodási kft. 
alakul
Májusi ülésén döntött a  Képviselő-testület 
a  Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
megalapításáról. A hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatás ellátásával a  továbbiakban nem 
a Településellátó Szervezet foglalkozik, hanem 
egy önkormányzati tulajdonú gazdasági tár-
saság. Az új rendszer két lépcsőben áll fel. Há-
rommillió forintos törzstőkével megalapítják 
a nonprofit kft.-t, de az év végéig még a TESZ 
látja el a feladatot. A kft. kettős ügyvezetéssel 
működik majd. Ez a  hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos egyre szigorúbb törvényi előírá-
sok, illetve a szerződéskötések nagy felelőssé-
ge miatt is indokolt. A  kettős ügyvezetésnek 
köszönhetően a  szabadságolások idején is 
folyamatos lehet a  cégben a  vezetői jelenlét 
és irányítás. A  kft. ügyvezetői Hetényi Tamás, 
a TESZ jelenlegi igazgatója és Sillóné Kőműves 
Mónika, a  szemétszállítási csoport vezetője 
lesznek. Megbízatásuk június 1-jétől szól, de 
az év végéig még mindketten a Településellá-
tó Szervezeten belül foglalkoznak a hulladék-
gazdálkodás ellátásával. Decemberben a meg-
lévő gépjármű-, eszköz- és gépállománynak 
a  feladat ellátásához szükséges része, illetve 
a  hulladékgazdálkodás területén dolgozó 
TESZ-munkatársak is átkerülnek a  kft.-hez. 
A  társaság tevékenységét – a  törvényi elő-
írásoknak megfelelően – egy háromtagú fel-
ügyelőbizottság ellenőrzi majd. Ennek elnöke 
dr. Pintér György alpolgármester, további tagjai 
pedig Szabó Csaba képviselő és Balogh György, 
a TESZ műszaki igazgatóhelyettese. 
A gazdasági társaság székhelye a TESZ jelen-
legi, Duna út 5. szám alatti épületében lesz, 
de tevékenységét külső telephelyen végzi 
majd.

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (számlákon lévő összegek + pénztár): 100 692
A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (számlákon lévő összegek 
+ pénztár):

2 469

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 9 871
A lekötött betétek összesen: 465 000

Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (számlákon lévő összegek 
+ pénztárban lévő összegek + lekötött összegek): 578 032

A folyószámlahitel összege: 0
A 2013-ban eddig befolyt adóbevételek összege: 631 295
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 
10 millió forintot meghaladó tételek listája: 

nem volt 
ilyen

Lejárt tartozás: 0

A fenti táblázat a 2013. május 29-ei állapotokat mutatja.
Dr. Pintér György

alpolgármester
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Tájékoztató a 2013. május 29-i képviselő-testületi ülésen jóváhagyott 
önkormányzati támogatásokról

A kérelmező neve  (befogadó szervezet) A támogatás felhasználásának célja
A megítélt 
támogatási 
összeg

Perdülő Táncegyüttes
(Németh László Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány) a nyári szakmai tábor lebonyolításához 250 000 Ft

Gödi Postagalamb Egyesület 2013. évi működési támogatás  80 000 Ft
Dunakanyar Polgárőrség KKE 2013. évi működési támogatás 200 000 Ft
Göd Városi Polgárőrség KKE 2013. évi működési támogatás 800 000 Ft
Gödi Sirály Közhasznú Egyesület 2013. évi működési támogatás 300 000 Ft
Fétis Kereskedelmi Kft. Gödi XIII. Fétis Crossfutás és Hagyományőrző Nap 300 000 Ft

Trappancs Egyesület Dózsa Dávidnak (gödi lakos) a Szervátültetettek Világjátékán 
való részvételéhez  25 000 Ft

Mazsorett Csoport
(Németh László Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány) a Mazsorett Csoport támogatására 130 000 Ft

Gödi Western Lovas SE Országos Western Kupasorozat  50 000 Ft
Batávia Közhasznú Egyesület nagycsaládos gyermekek táboroztatására 180 000 Ft
Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány XXIV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor  25 000 Ft
Huzella Tivadar Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Iskola
(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) év végi jutalomkönyvek  40 000 Ft

Huzella Tivadar Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Iskola
(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) a röplabdaverseny utazási költségének fedezésére  30 000 Ft

Belépés Családostul
(Szent Jakab Millenniumi Zarándok Egyesület) a Belépés Családostul rendezvénysorozat lebonyolításához 200 000 Ft

Gödi Sportegyesület a sportpályák éves karbantartására 300 000 Ft

Gödi Sportegyesület hozzájárulás az alsógödi sportpálya öltözőjének bővítéséhez, 
korszerűsítéséhez  6 000 000 Ft

Frestiák Péter (kajakozó) a Portugáliában megrendezett Maraton Európa Bajnokságon 
történő részvételhez  60 000 Ft

Havas Balázs (kajakozó) a Portugáliában megrendezett Maraton Európa Bajnokságon 
történő részvételhez  50 000 Ft

A Gyermekjóléti Szolgálat nyári 
tábora
Az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata idén 
is megszervezi nyári táborát a július 1-jétől 31-éig tartó idő-
szakban a volt BM-üdülő területén (Duna-part Nyaralóhá-
zak). A táborba 6-18 éves gyermekeket várnak.
A táborozás térítési díja 1000 Ft/nap. A rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatásban részesülők térítésmentesen 
vehetik igénybe a tábort – ebben az esetben a jelentke-
zési lap mellé az erről szóló határozat másolatát is mel-
lékeljék.

A jelentkezés határideje: 2013. június 21.
Jelentkezési lapot az  iskolák gyermekvédelmi felelősei-
nél, illetve a Gyermekjóléti Szolgálatnál lehet kérni, illet-
ve letölthető a városi honlapról (www.god.hu). 
A jelentkezési lapot ügyfélfogadási időben személyesen 
kell benyújtani a  Gyermekjóléti Szolgálatnál (2132 Göd, 
Ady Endre u. 6.). Kérjük, a jelentkezés leadásakor hozzák 
magukkal a gyermeket is!

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Szerda: 8.00 – 16.00
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 14.00

Létszámemelkedés az iskolákban
A Kormányhivataltól kapott előzetes adatok alapján közel négy-
száz kisgyermek iskolai felvételi eljárására készültek Gödön – 
tájékoztatott a május 29-i képviselő-testületi ülésen Eich László 
tankerületi igazgató. E szám végül csökkent a  kettős lakcímű 
gyermekek miatt, így 356 tanköteles, gödi illetőségű gyermek 
felvételiztetését kellett megoldani. Harmincöten más városok 
iskoláiba iratkoztak be, és hatvannyolcan maradtak óvodában. 
Végül, a két iskolába összesen kétszázötven gyermek jelentke-
zett, ami a tavalyi kétszázharminckilenc fős létszámhoz képest 
mintegy 5 százalékos növekedést jelent. Idén kilenc első osztály 
indul: négy, átlagosan 30 fős a Németh László Iskolában és öt, át-
lagosan 26 fős a Huzella Iskolában. Mindkét intézmény nagyon 
telített, mintegy 100-110 százalékos kihasználtságú. A jövőben 
ezért fejlesztésre lesz szükség. Eich László elsősorban  a Németh 
László Iskola fejlesztését tartaná jó megoldásnak, hiszen várha-
tóan a neveleki gyerekek is oda fognak jelentkezni. 
– A Németh László Iskola fejlesztési lehetőségei korlátozottak, 
ezért inkább az Oázis Lakóparkban lenne célszerű egy új isko-
lát építeni – tette hozzá Markó József polgármester –, annál is 
inkább, mivel e  településrész lakottsága növekszik, a bejárás 
viszont onnan meglehetősen nehézkes a város intézményeibe.
Eich László köszönetét fejezte ki az elmúlt hónapok segítőkész 
hozzáállásáért az iskolák igazgatóinak, a pedagógusoknak és 
a gödi önkormányzatnak.

VPK
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az  egykori Kin-
csem-istálló hasznosítására az alábbiak szerint: 

1. Az ingatlan legfontosabb jellemzői: 
–  címe: Göd, Pesti út (hrsz.: 2690/1) 
–  a telek területe: 2282 m2, az épület alapterülete: 822 m2
–  tulajdonosi jogállás: a tulajdonos Göd Város Önkormányzata
–  az épület U alaprajzú, állapota leromlott 
–  a területen megtalálható két kút alépítménye 
–  Az ingatlanon található épület a Budapest–Vác vasútvonal 1846-os átadásáig a pos-

takocsi-állomás istállóépülete volt, utána versenyló-istálló. Innen aratta győzelmeit 
Kincsem, a világhírű csodakanca. A versenyekre az itteni kutakból szállították a vizet, 
mert Kincsem csak ezt itta.

–  Az Önkormányzat az épület előtti térre 2014-ben Kincsem-szobor állítását tervezi.

A hasznosítási pályázat az ingatlanon található épületre és udvarra vonatkozik. 
A Helyi Építési Szabályzat szerinti besorolása központi vegyes (Vk-2), a létesíthető funk-
ciók: lakóépület – igazgatási épület – kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület – 
egyéb közösségi szórakoztató épület – egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület 
– szálláshely, legfeljebb 20 főre.

2. A pályázat fő céljai: 
–  az  ingatlan hagyományához méltó, védettségének megfelelő felújítása, korsze-

rűsítése, 2015. december 31-ig jogerős használatbavételi engedély megszerzése,
–  Kincsemnek, a világhírű csodakancának méltó látogatható emlékhely kialakítása, 
– az ingatlan területén lévő két kút felújítása 
–  a  teljes körűen felújított ingatlannak a  komplex ingatlanhasznosítási szerződés 

időtartama alatti működtetése a Pályázó által.

3. Kikötések:
A megvalósítási, majd a hasznosítási időszak leteltét követően az ingatlan teljes egészé-
ben az Önkormányzat birtokába kerül vissza.
A Kincsem-emlékhelynek legalább szombaton és még két napon, alkalmanként napköz-
ben legalább 4-4 órán át kell nyitva lennie.
Játékterem, diszkó és egyéb, a gödi kertvárosi környezetet zavaró tevékenység kizárt.
Jelentős gépkocsiforgalmat vonzó tevékenység nem támogatott. 
A teljes vállalt építészeti megvalósítás érdekében banki vagy/és dologi garanciát kell 
felmutatni 125 000 000 HUF értékben.

4. A pályázókra vonatkozó elvárások: lásd a részletes kiírásban: www.god.hu

5. A pályázati anyag tartalma, csatolandó dokumentumok: lásd a részletes 
kiírásban: www.god.hu 

6. A pályázatok benyújtásának határideje és módja: 2013. július 15. (hétfő) 16.00 óra
postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére való megküldésével (2131 Göd, Pesti 
út 81.) vagy személyesen, a Gödi Polgármesteri Hivatal Titkárságán (2131 Göd, Pesti út 
81. I. emelet). A pályázatot zárt borítékban, magyar nyelven kell benyújtani. A borítékon 
tüntessék fel a Pályázó nevét, címét és a „Pályázat a Kincsem-istálló hasznosítására. 
Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” jelzetet. 

7. A pályázatok értékelési szempontjai: lásd a részletes kiírásban: www.god.hu 

9. Az elbírálásra jogosultak, a pályázat értékelése: 
A borítékbontás és az  eredményhirdetés nyilvános, a  bírálat azonban zárt eljárásban 
történik.
Borítékbontás időpontja: 2013. július 15. (hétfő) 17.00 óra.
A Képviselő-testület döntésének legkésőbbi időpontja: 2013. szeptember 30.

14. Egyéb adatok: 
Az ingatlan munkanapokon megtekinthető Juhász Anita vagyongazdálkodási ügyin-
tézővel előzetesen egyeztetett időpontban (telefon: 27/ 530-056).
Információk kérhetők Tarjányi Judit főépítésznél (telefon: 27/530-064/208-as mellék). 

Göd, 2013. május 29.
Göd Város Önkormányzata nevében: 

Markó József polgármester

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (pályázatot hirdet a Vécsei u. 1. szám 
alatti Szakáts-villa hasznosítására az alábbi feltételekkel:

1. Az ingatlan jellemzői: 
Az épület Göd déli határánál, a Duna mellett található, cca. 4 hektáros ártéri erdőben. 
Az épület mellett halad el a Budapest–Szob kerékpárút. Árvíztől védett.
Az épület állapota erősen leromlott. A területen bérleti szerződéssel horgásztó és gyer-
mek kalandpark üzemel. A  mellette lévő telekrészen működik a  Búzaszem Általános 
Iskola. Közvetlen folyatásában cca. 5800 m2 patakvölgy és ártéri erdő található.
- Címe: Göd, Vécsei u. 1.
- Területe: cca.35 000 m2 , az épület alapterülete: 179 m2 (bővíthető)
- Tulajdonosi jogállás: a tulajdonos Göd Város Önkormányzata. 
Története: Az épület az 1920-as években épült, a Szakáts család lakóépületeként. A II. 
világháború után államosították, majd úttörőtábor üzemelt benne a rendszerváltásig. 
A rendszerváltás óta üresen áll, az állapota folyamatosan romlik. A pályázat az ingatla-
non található villára és csónakházra vonatkozik.

A Helyi Építési Szabályzat szerinti besorolása közpark (Zkp 2). Az övezeti előírások fszt. 
+ tetőteres beépítést tesznek lehetővé.
(1) A létesíthető beépítés paramétereit lásd a részletes kiírásban: www. god.hu

2. A pályázat fő céljai: 
–  az ingatlan hagyományához méltó teljes körű felújítása, korszerűsítése, újjáépíté-

se, 2015. december 31-ig jogerős használatbavételi engedély megszerzése;
–  a teljes körűen felújított ingatlannak a  komplex ingatlanhasznosítási szerződés 

időtartama alatti működtetése a Pályázó által.

3. Kikötések:
A megvalósítási, majd hasznosítási időszak leteltét követően a beruházással kialakított 
állapotnak megfelelően karbantartott ingatlan teljes egészében Önkormányzat birto-
kába kerül vissza.
Játékterem, diszkó és egyéb, a gödi kertvárosi környezetet zavaró tevékenység kizárt.
Jelentős gépkocsiforgalmat vonzó tevékenység nem támogatott. 
A villaépület nyugati homlokzatának jellege megőrzendő.
A teljes vállalt építészeti megvalósítás érdekében banki vagy/és dologi garanciát kell 
felmutatni 20 000 000 HUF értékben.

4. A pályázókra vonatkozó elvárások: lásd a részletes kiírásban: www.god.hu

5. A pályázati anyag tartalma, csatolandó dokumentumok: lásd a részletes kiírásban: 
www.god.hu

6. A pályázatok benyújtásának határideje és módja: 2013. július 15. (hétfő) 16.00 óra
postai úton: Gödi Polgármesteri Hivatal címére való megküldésével (2131 Göd, Pesti út 
81.) vagy személyesen: Gödi Polgármesteri Hivatal Titkárságán (2131 Göd, Pesti út 81. I. 
emelet). A pályázatot kérjük zárt borítékban, magyar nyelven benyújtani. A borítékon 
fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét és a „Pályázat a Szakáts-villa hasznosítására. 
Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” jelzetet. 

7. A pályázatok értékelési szempontjai: lásd a részletes kiírásban: www.god.hu

9. Az elbírálásra jogosultak, pályázat értékelése: 
A borítékbontás és az eredményhirdetés nyilvános, a bírálat zárt eljárásban történik.
Borítékbontás időpontja: 2013. július 15. (hétfő) 17.00 óra. 
A Képviselő-testület döntésének legkésőbbi időpontja: 2013. szeptember 30.

14. Egyéb adatok: 
Az ingatlan munkanapokon megtekinthető Juhász Anita vagyongazdálkodási ügyin-
tézővel előzetesen egyeztetett időpontban (telefon: 27/ 530-056).
Információk kérhetők Tarjányi Judit főépítésznél (telefon: 27/530-064/208-as mellék). 

Göd, 2013. május 29.
Göd Város Önkormányzata nevében: 

Markó József polgármester

Figyelem!
Az alábbi pályázati felhívások szövegét terjedelmi okokból csak tájékoztató jelleggel, kivonatosan tudjuk közölni. A felhívások teljes szövege 
megtalálható a városi honlapon: www.god.hu

Pályázat
Az EGyKorI GödI KInCSEm-ISTáLLó HASznoSíTáSárA

Pályázat
A SzAKáTS-vILLA HASznoSíTáSárA
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megyei elismerés
A Dunakanyar Polgárőrség Göd KKE immár ötödik éve van jelen a város közterü-
letein. Sokat segítenek a rendőrségnek és más társszervezeteknek is. Munkáju-
kat a lakosság is megelégedéssel nyugtázza.
A Pest Megyei Polgárőr Szövetség évente egy alkalommal díjakkal jutalmazza 
a  közbiztonság és a  bűnmegelőzés területén végzett kiemelkedő munkát. 
2013. április 20-án a megyei szövetség közgyűlésén Körömi Lajos elnök Babus 
Gábornak, a gödi egyesület vezetőjének tevékenységét emlékplakett átadásá-
val ismerte el.
– Úgy gondolom, hogy ezzel a díjjal a társaim munkáját is jutalmazták. Jólle-
het a plakett személyre szóló elismerés, én mégis úgy érzem, hogy egyesüle-
tünk tevékenységét méltányolta vele a megyei szövetség – fogalmazott Babus 
Gábor.
A kiemelten közhasznú egyesület 2007-ben alakult, tagjai gödi önkéntesek. 
Napi járőrözéseik, kiemelt feladataik (például eseménybiztosítás, a  gyalo-
gos-átkelőhelyek felügyelete) mellett honlapjukon (http://dkanyarpolgarorseg.
gportal.hu/) is sok hasznos és érdekes információval segítik a gödi lakosságot.

VPK

– Gödön 2010-ig mindenszentek napján emlékeztünk 
meg a hősökről, ám 2011 óta, igazodva a hivatalos em-
léknaphoz, május utolsó vasárnapján a  Jácint utcai te-
metőben tisztelgünk azon emlékhely előtt, amely a két 
világháborúban hazájukért vérüket ontó felsőgödiek 
hősiességét hirdeti az utókornak – mondta el Farkas Éva, 
a Magyar Nemzeti Front gödi szervezetének elnöke.

Marton Zsolt esperesplébános, Sipos-Vizaknai Gergely 
lelkész és Farkas Éva főszervező mondtak beszédet 
a megemlékezésen. Méltatták a magyar történelem igazi 
hőseit, hálát adva, hogy akadtak oly igazi hazafiak, akik 
megmentették számunkra ezt a gyönyörű hazát. A jelen-
lévőkhöz szólva pedig arra buzdították a mai fiatalokat, 
hogy példaképeiket ne az  olcsó tömegmédia percekre 
fellobbanó üstökösei közül válasszák maguknak. Gyer-
mekeikkel, s  később az  unokáikkal ismertessék meg 
a magyar történelmet, a haza, a hazaszeretet fogalmát, 
és állítsanak eléjük példaképeket a  magyar történelem 
igazi hősei és szentjei közül. Egyedülállóan gazdagok va-
gyunk mindkettőből, s őket megőriznünk az utókor szá-
mára nemes kötelességünk.

V. Pálfai Kinga

„Sokan félreértik a polgárőrség lényegét. nem pénzért dolgozunk. Ez társadalmi munka” – 
mondta Babus Gábor

„Hőseink és szentjeink élete legyen példa nemzetünk előtt” – 
fogalmazott a főszervező, Farkas Éva

Áprilisban és májusban Gödön 
házasságot kötöttek
Szántó Norbert és Tamás Nóra
Káldor István József és Latyák Anna
Horváth Csaba és Koós Krisztina
Pongó Sándor és Rubos Ramóna Virág
Winkler Gyula és Lajtai Mónika Tímea
Garimberti Antal és Oszlánszki Ildikó Krisztina
Tőkés Róbert és Orbán Andrea

Áprilisban és májusban Gödön 
elhunytak
varga Györgyné (sz.: Harsányi Magdolna) 
74 éves
Lőke Ernő Péter 55 éves
Pap Pálné (sz.: Lestár Róza) 90 éves
dr. mendelényi Tamásné (sz.: Ágoston Emília 
Judit) 76 éves
Jakab László Pál 44 éves
Brázsil Lászlóné (sz.: Lestyán Julianna) 
91 éves

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2013. 
március 27-én 15 órakor a  gödi újtemetőben 
Arany-Tóth Mihály búcsúztatóján részt vettek 
és gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

A családunk nevében szeretnék köszönetet 
mondani mindazoknak, akik ismerték, szeret-
ték, tisztelték, és gyászunkban osztozva, ve-
lünk együtt kísérték el utolsó útjára Nagyma-
mámat, Szamosvölgyi Oszkárné Piroska nénit.
Emléke szívünkben él tovább.

Karaszek Ernőné

megemlékezés a hősökről
A magyar hősök emléknapjának eredete az  1917. évi 
vIII. törvényre vezethető vissza, amely arra kötelezett 
minden községet, hogy méltó emléket állítson a hábo-
rúban elesett hőseinek.
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megújult a váci kórház

Mintegy kétmilliárd forintos központi támoga-
tásból megújult a váci Jávorszky Ödön Kór-
ház. Az intézmény április 27-i átadó ünnep-

ségén beszédet mondott Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere. Az  eseményen jelen volt 
Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott, 
Stefka Nóra, a  Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
általános főigazgató-helyettese, Fördős Attila, Vác 
polgármestere, Beer Miklós váci megyés püspök, 
valamint Harrach Péter, a KDNP országgyűlési kép-
viselőcsoportjának frakcióvezetője.
A miniszter az ünnepség keretei között jelentette 
be, hogy május közepétől a rendezvényen szintén 
jelen lévő Bábiné Szottfried Gabriella, Vác térségé-
nek fi deszes országgyűlési képviselője miniszteri 
biztosként irányítja a  magyar védőnői hálózat 
megújítását, melyre egy 700 millió forintos uniós 
támogatás biztosít forrást.
Sámoly György, a  váci kórház főigazgatója avató-
beszédében kiemelte: az európai uniós és a hazai 
támogatás jóvoltából egy 426 ágyat és csaknem 
nettó tízezer négyzetmétert érintő, az  energia-
takarékosságot is szem előtt tartó beruházás ért 
véget, amelynek köszönhetően csaknem 200 ezer 
ember egészségügyi ellátása válhat európai szín-
vonalúvá.
A projekt keretében legfeljebb ötágyas, vizesblok-
kos szobákat alakítottak ki. Sor került a diagnosz-
tikai és terápiás eljárásokhoz szükséges elavult 
orvosi eszközpark cseréjére is, így a  kórház gép-, 
műszer- és eszközállományának átlagos életkora 
a  korábbi 15 évről 10 év alá csökkent. Az  ellátá-
si struktúra és a  diagnosztika korszerűsítésével, 
az  egynapos beavatkozások és a  sürgősségi be-
tegellátás fejlesztésével a  kórház gyorsabb és 
biztonságosabb ellátást biztosíthat a betegeknek, 
csökkentve az átlagos ápolási és táppénzes napok 
számát.

(Pest Megyei Kormányhivatal/GYEMSZI)

A beruházásnak köszönhetően a gödiek is európai 
színvonalú ellátást kaphatnak a váci kórházban

zenés nyári esték
A felsőgödi Duna-parton minden szombat estén élőzene várja 
a  vendégeket két helyszínen, a  Duna-part Nyaralóházak (a volt 
BM-üdülő) Duna-part felé megnyitott pihenőterületén és a  Duna 
csárda színpadán.
Mindkét helyszín szabadon megközelíthető a  Duna-part Nyaraló-
házakon vagy a Duna csárdán keresztül, valamint a gát felől.

Előadások:
A nyaraló színpadán (a Duna Party büfé mellett)

2013. június 15. 19.30–22.30: Man-Diner  zenekar 
2013. június 22. 19.30–22.30: Atomkutya zenekar 
2013. június 29. 19.30–22.30: Mészáros Sára és a Rockfolk Blues Band
2013. július 13. 19.30–22.30: Man-Diner zenekar
2013. július 27. 19.30–22.30: Mészáros Sára és a Rockfolk Blues Band

A Duna csárda színpadán

2013. július 6. 20.00–23.00: Scarabeus együttes
2013. július 20. 20.00–23.00: Panoráma együttes

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Kedves Szülők!
A vakáció hamarosan elkezdődik. A gyerekek számára ez nagy 
öröm, azonban a szülőknek olykor inkább gondot jelent. A nyá-
ri szünidő heteit legszívesebben mindannyian gazdag programok-
kal, színes és élményszerű eseményekkel töltenénk meg gyerme-
keink számára. Ebben szeretnénk Önöknek segíteni. Ezen a nyáron 
július 1-jétől augusztus 9-ig hétfőtől péntekig reggel 8  órától 18 
óráig a Duna partján lévő BM-üdülő (Duna-part Nyaraló házak) te-
rületén nyári gyermektábort szervezünk. A programok témája he-
tenként változik, de a  cél mindig ugyanaz marad: kincsvadászat, 
rejtélyek, kíváncsiság, izgalom és felszabadult jókedv. A  gyerekek 
megismerkedhetnek a lovaglással, a kajakozással és különböző kéz-
műves technikákkal. Ellátásukról napi háromszori, bőséges étkezés-
sel gondoskodnak a  szervezők. Strand, vízpart, játék, jó hangulat 
teszi majd teljessé e heteket. Mindezt olyan pedagógusok segítsé-
gével valósítjuk meg, akik maguk is szívesen alkalmazzák 
a  projektpedagógiát, és a  nyári szabadidős programo-
kat igazi élménnyé varázsolják. Szeretettel várunk min-
den 7 és 12 év közötti gyereket, akik már választottak 
az izgalmas témák közül, s alig várják, hogy elkezdődjék 
a nagy kaland.

A tábor vezetősége
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Legyenek jól láthatóak az utcanevek!
A felmérési és tervezési munkák után befejeződött az új utcanévtáb-
lák kihelyezése.
A városban minden sarokra, illetve a bekötőutakkal szemben is fel-
szerelték az utcanévtáblákat, oda is, ahol eddig esetleg nem voltak.
A tavaszi-nyári időszakban gyorsan terebélyesednek a  növények. 
Sajnos az újonnan kihelyezett utcanévtáblák több helyen nem tud-
ják megfelelően betölteni a  szerepüket, mert eltakarja őket a  nö-
vényzet.
Kérjük azokat a lakosokat, akiknek kerítésén utcanévtáblát helyeztek 
el, hogy gondoskodjanak annak jól láthatóságáról, és a táblák kör-
nyezetében rendszeresen vágják vissza a növényeket.
Kérünk mindenkit, ha esetleg azt tapasztalják, hogy eltűnt a helyéről 
a korábban meglévő utcanévtábla, azt feltétlenül jelezzék a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
Együttműködésüket előre is köszönjük!

Bővül 
a kormányablakokban 
intézhető ügyek köre
Július elsejétől az  eddigi 63 helyett immár 
150-féle ügyet intézhetnek az állampolgárok 
a  kormányablakokban. Az  ügyfélbarát nyit-
va tartással üzemelő váci, illetve dunakeszi 
kormányablak munkanapokon 8-tól 20 órá-
ig várja a  gödi lakosokat is. Az  újonnan be-
vezetendő ügykörök listája elérhető a  www.
kormanyhivatal.hu weboldalon.
A magas színvonalú és ügyfélközpontú mű-
ködés érdekében hamarosan valamennyi 
kormányablakban baba-mama szobákat hoz-
nak létre, és a gyermekek számára játszósar-
kot alakítanak ki.

(Pest Megyei Kormányhivatal)

Lépcső épült a vasúti 
peronhoz
A Vasút utcában – az Árpád utcával szemben 
– a vasúti peronhoz felvezető lépcső készült 
az  Önkormányzat beruházásában. A  lépcső 
mellé rámpa is épült a  kerékpárral, babako-
csival vagy kerekes székkel közlekedők szá-
mára. A  gyalogosok biztonságát jobbról és 
balról, illetve a Vasút utca felőli oldalon korlát 
is szolgálja.

Tóth Csaba dunakeszi rendőrkapitány 
az  áprilisi testületi ülésen ismertette an-
nak az  elemzésnek a  tartalmát, amely 
a  rendőrség 2012. évi munkájának ered-
ményességéről készült. 
Beszámolójában elmondta: a két utolsó 
lezárt év (2011 és 2012) összehasonlítá-
sából kitűnik, hogy tavaly – az országos 
tendenciának megfelelően – Gödön is 
nőtt a bűncselekmények száma. A Kép-
viselő-testületnek benyújtott írásos 
tájékoztató anyag számadatai szerint 
az  emelkedés különösen a  vagyon el-
leni bűncselekmények vonatozásában 
számottevő: míg 2011-ben 284, addig 
2012-ben 358 ilyen eset jutott a  rend-
őrség tudomására. Növekedés tapasz-
talható az  egyéb bűncselekmények 
területén is: a  személy elleni bűncse-
lekmények száma 45-ről 65-re, a közle-
kedés biztonsága elleni cselekményeké 
24-ről 32-re, az  ittas járművezetés ese-
teinek száma 19-ről 22-re nőtt 2012-
ben. A kerékpárlopások száma ellenben 
jelentősen csökkent (36-ról 22-re). 

2012-ben nőtt a bűncselekmények felde-
rítésének hatékonysága: a  dokumentum 
adatai szerint az  elfogások száma 2012-
ben az  előző évhez képest több mint 
a duplájára emelkedett.
Egy 2012-ben életbe lépett jogszabály-
változás számos esetben helyszíni bírság 
kiszabására kötelezi a rendőrt. Ezzel a tör-
vényi előírással összefüggésben 2011-hez 
képest csökkent a szabálysértési feljelen-
tések aránya, viszont egyharmadával nőtt 
a helyszíni bírságok száma, és a kiszabott 
összeg az előző évinek több mint a duplá-
jára emelkedett.  
A közlekedési balesetek vonatkozásában 
a  statisztikai adatok azt mutatják, hogy 

emelkedett az  anyagi káros balesetek 
száma (16-ról 20-ra), nőtt a súlyos sérülés-
sel járó baleseteké (3-ról 9-re), jelentősen 
csökkent viszont a  könnyű sérüléses bal-
esetek aránya (18-ról 5-re). Halálos kime-
netelű baleset mindkét évben egy történt 
a város területén. A közúti balesetben érin-
tettek természetesen nem mind gödi lako-
sok, hiszen a várost keresztülszelő 2.  szá-
mú főúton nagy az átmenő forgalom.  
A rendőrségi beszámoló a 2013. év kiemelt 
feladatai között említi a vagyon elleni bűn-
cselekmények visszaszorítását, a  lakosság 
biztonságérzetének javítását és a  bűn-
megelőzés hatékonyságának növelését. 

K.B.

Tájékoztató a rendőri munka eredményességéről

Sikeres elfogások
Nagy Attila őrsparancsnok tájékoztatása szerint május második felében há-
rom, egymástól függetlenül tevékenykedő kerékpártolvajt sikerült tetten 
érnie és elfognia a Gödi Rendőrőrs munkatársainak. A tettesek ellen az eljá-
rás folyamatban van. A rendőrség továbbra is várja a lakossági bejelentése-
ket, észrevételeket. 
A 24 órában hívható járőrszolgálat telefonszáma: (06 20) 943-7676.
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Öt évvel ezelőtt, a  gödi Röcögő 
néptánccsoport fennállásának 
tízedik évfordulója alkalmából 

rendezték az  első néptánctalálkozót 
városunkban. A néptáncosok nagy ün-
nepe ez, alkalom az élményekkel teli, 
kapcsolatépítő találkozásokra. Idén 
mintegy négyszáz táncos érkezett 
a találkozóra, egyes csoportok vissza-
térő ismerősként, mások első ízben 
megdobogtatva a színpad deszkáit – 
és a közönség szívét. A  rendezőknek 
lassan komoly fejtörést okoz a  jövő-
beni helyszín kiválasztása, hiszen év-
ről évre egyre több néptánccsoport 
jelzi részvételi szándékát. A szebbnél 
szebb népviseletbe öltözött táncosok 
az  óvodás korosztálytól a  nyugdíja-
sokig képviselték a  műfaj üzenetét: 

a néptánc egy cseppet sem korfüggő, 
sőt, mivel természetes mozdulatok-
ból, mozgássorokból építkezik, nem 
okoz sérüléseket, s remek állapotban 
tartja a testet, a lelket és a szellemet.
– Gödön szeretnénk létrehozni egy 
városi néptáncegyüttest a  középis-
kolás és a felnőtt korosztályból. A je-
lentkezők száma, s  a  nagy érdeklő-
dés alapján szeptemberben, nem kis 
örömünkre, el is indulhat a  munka. 
Egyébként két általános iskolában 
évek óta zajlik néptáncoktatás, ami 
több száz gyermeket érint, ám a  kö-
zépiskolásoknak és a  felnőtteknek 
eddig nem volt alkalmuk a közös gya-
korlásra.
Május utolsó vasárnapján, miközben 
a színpadon reggeltől estig váltották 
egymást a  tánccsoportok, a  Huzella 
Iskola udvarán önfeledten játszottak 
a  gyerekek a  frissen elkészült népi 
játszótér ötletes, természetes anya-
gokból készült játékaival. Kerget-
ték a  gólyalábasokat, kincsek után 
kutattak a  kirakodóvásár portékái 
között, avagy kézügyességüket tet-
ték próbára a  játszóházban. Gyer-
mekkoncert, meseelőadás, táncház 
tarkította a  programot, kicsik és 
nagyok örömére. Ingyenes lovas ko-
csikázással és lovagoltatással is ké-
szültünk a Feneketlen-tó környékén, 
amíg az időjárás engedte. Egész nap 
autentikus zene szólt, melynek ter-
mészetes szépségéhez harmoniku-
san csatlakozott koncertjével a  nap 
utolsó fellépője, az Örökség zenekar 
– mondta el lapunknak Szabó Imréné 
főszervező.

VPK

ötéves a Gyermekház
A rákóczi úton, a bölcsőde udvarán ötödik éve várja a gyerekeket és szülei-
ket térítésmentes szolgáltatásaival a Gyermekház.

Korábban pályázati forrásból működ-
tették az  intézményt, amely eleinte 
Biztos Kezdet Klub néven várta a 0-6 
éves korú kicsiket, a szüleikkel együtt. 
Barátságos környezetben, rengeteg 
fejlesztő játékkal, saját udvarrésszel, 
szoptatóbarát sarokkal a napjainkban 
is olyan feltételeket teremt a gödi csa-

ládok számára, ahol baba és mama 
közösségre találhat. A  Gyermekház 
segít a  kicsiknek a  szociális kapcso-
latok kialakításában: a  picik később 
könnyebben veszik majd a bölcsődei, 
óvodai beszoktatást, és az  anyukák 
sem elszigetelődve töltik a gyermek-
nevelés első esztendeit. A  környé-

ken egyedülálló lehetőséggel bárki 
élhet, aki szeretne kisgyermekével 
időnként társaságban tölteni néhány 
órát. A Gyermekház hétfőnként egész 
nap, kedden, szerdán és csütörtökön 
8-tól 13 óráig várja az  érdeklődőket. 
Érdemes előtte telefonon egyeztetni, 
elkerülendő a  teltházas időpontokat. 
A (06 30) 641-5530-as számon hívható 
Mikó Éva intézményvezető.

V. Pálfai Kinga

A néptáncos társadalomnak rangos találkozóhelyévé vált a gödi rendezvény. Idén 
négyszázan vettek részt az eseményen

  Gyermeknapi bátorságprópa: a gólyalábas 
Tell vilmos a hőslelkű jelentkező 
fejére helyezett zsemlét célozta meg 
nyílvesszőjével

Nyolcszáz láb dobbanása
Immár ötödik alkalommal rendezte meg a  regionális néptánctalálkozót 
a József Attila művelődési Ház. E rangos eseményre az idén is a gyermek-
napon került sor, így a gödi óvodások és általános iskolások egy igazi, mi-
nőségi kultúrát közvetítő rendezvény keretében tölthették el május utolsó 
vasárnapját.
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A felsőgödi Bozóky tér rekonstruk-
ciója már régóta várat magára, ám jó 
hír, hogy az utóbbi időben néhány lé-
péssel közelebb kerültünk a megvaló-
suláshoz.

Pályázati lehetőség híján 
többlépcsős lesz a felújítás

A tér felújításának kérdésével az ápri-
lisi képviselő-testületi ülés is foglal-
kozott, május 18-án pedig – a Retró 

Ady Klub programja keretében – Veres 
Mihály, a  Bozóky Gyula Alapítvány ku-
ratóriumi elnöke tartott vetítettképes 
előadást a tervekről és az eddigi eredmé-
nyekről. Május végén az önkormányzat 
és a plébánia megketdte a beruházással 
kapcsolatos jogi kérdések egyeztetését. 
A  részletek tisztázása és az  összehan-
golt együttműködés kialakítása elen-
gedhetetlen, hiszen a templom közvet-
len környezete az egyházé, míg az árkon 
túli területek városi tulajdonban vannak, 
s a tér rekonstrukcióját a két fél közösen 
szeretné megvalósítani. 
A kivitelezés várhatóan több ütemben 
történik majd, mert a felújítás teljes költ-
ségét sem a város, sem az egyház nem 
tudná egyetlen év alatt kigazdálkodni. 
A  gyors befejezésre csak akkor nyílna 
esély, ha kiírnának egy olyan térrekonst-
rukciós pályázatot, amely vállalható 

önrész mellett biztosítaná az átalakítási 
munkálatok teljes fedezetét. Ha azon-
ban – az  eddigi évek gyakorlata sze-
rint – továbbra sem lesz ilyen pályázati 
lehetőség, akkor csak több lépcsőben 
valósulhat meg a  beruházás – mondta 
el az  áprilisi testületi ülésen dr. Pintér 
György alpolgármester.
A munkálatok első ütemére az  önkor-
mányzat már a 2012-es költségvetésben 

elkülönített 9,5 millió forintot, de a pénzt 
nem használták fel, mert a  közösségi 
ház építésén fáradozó plébánia nem 
állt készen a  tér felújításának megkez-
désére. A  város idei költségvetésében 
ismét szerepel a  tavalyival megegyező 
összegű keret, s  jó esély van arra, hogy 
a  templom környéke már akár néhány 
hónap múlva a  mainál rendezettebb 
képet nyújtson. Első körben a templom 
előtti terület és a  járdák térkövezését 
oldanák meg a  templom külsejéhez és 
a tér hangulatához illő burkolóanyaggal. 
A testületi ülésen döntés született arról 
is, hogy a 2008-ban elkészült térrende-
zési koncepció áttekintése után a város 
elkészítteti a  többlépcsős beruházás 
egymásra épülő ütemeit meghatározó 
kivitelezési tervet. 

Közadakozással teremthetők elő 
a hiányzó források
Veres Mihály, a Bozóky Gyula Alapítvány 
kuratóriumi elnöke az  Ady Klubban 
megtartott előadásában nem csupán 
a  tervezett felújítási munkálatokról be-
szélt, hanem arról a  példaértékű ösz-
szefogásról is, amelynek köszönhetően 
1924-ben felszentelhették Felsőgöd 
templomát.
– Ahol csak alkalmam adódik erre, min-
denütt elmondom, hogy ez a templom 
közadakozásból és a  közösség mun-
kájával épült. Vasúton érkezett az  épí-

Az 1924-ben közadakozásból épült templomot körülvevő tér felújításához a Bozóky Gyula 
Alapítvány gyűjt lakossági és vállalkozói felajánlásokat

Ki volt a templomtér névadója?
Bozóky Gyula 
(Nagyvárad, 1878 – Felsőgöd, 1954)
A hétgyermekes nemesi családból származó Pilismaróti Bozóky Gyula a nagyváradi 
Premontrei Főgimnázium elvégzése után a Ludovika Akadémia hallgatója lett, majd 
a bécsi vezérkari hadiiskolában tanult. Az első világháború idején, 1915 nyarától őr-
nagyi rangban szolgált az olasz fronton. 1916 augusztusában az erdélyi román be-
törést követően kinevezik az erdélyi hadtest vezérkari főnökévéi. A katonai pályától 
a román megszállás idején visszavonult, mert nem kívánt együttműködni a román 
hatalommal. 1922-ben feleségével és négy gyermekével Nagyváradról Magyaror-
szágra költözött, és Felsőgödön vásárolt házat. 
Nem sokkal a megérkezése után pénz híján is hozzálát templomépítő tervei megva-
lósításának. Nemzetközi gyűjtést szervez, adománykérő levéllel fordul a világ legkü-
lönbözőbb tájain élő püspökökhöz. Az összegyűlt pénzből 1923 kora tavaszán meg-
kezdődik az építkezés, amelyben – Bozóky lelkesítésére – egy emberként vesz részt 
a lakosság. 33 hét alatt így valósul meg közadakozásból és a közösség munkájával 
a  Trianon utáni Magyarország első új építésű temploma. Bozóky Gyulát Felsőgöd 
díszpolgárává választották, és még életében utcát neveztek el róla. 1954-ben halt 
meg Felsőgödön, sírja a Jázmin utcai temetőben található.
(A templomépítő nyugalmazott vezérkari ezredes életútjáról Nagyréti Tamás írt tanul-
mányt, amely a Gödi Almanach 1999. évi kötetében olvasható.)

Megújul a felsőgödi Bozóky tér
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tőanyag, s  az emberek élőláncot 
alkotva, kézről kézre adogatták egy-
másnak a téglákat a vasútállomás és 
a  templomtér között. Ennek az  ösz-
szefogásnak állít emléket a  temp-
lom felszentelésének 10. évfordu-
lóján, 1934-ben emelt Összefogás 
– Tavas-feszület. Hiszek abban, hogy 
közös akarattal most is meg tudjuk 
teremteni a  felújításhoz szükséges 
forrásokat – fogalmazott a  Jézus 
Szíve-plébánia mellett működő ala-
pítvány elnöke, aki sokszor megta-
pasztalta már, hogy ha a templomról 
van szó, számítani lehet az emberek 
segítségére, korra, nemre és vallásra 
való tekintet nélkül. 
2008-ban a  szervezetnek mindössze 
hat hét alatt sikerült összegyűjtenie 
2 millió 160 ezer forintot a templom 
díszvilágítására. Idén tavasszal a  tér 
felújításának egyik első lépése is ado-
mányokból valósulhatott meg. Áp-
rilisban két szakaszon eltávolították 
az egész tér látványát elcsúfító légve-
zetékeket, és földkábelek lefektetésé-
vel oldották meg a templom villamo-
senergia-ellátását. Megszüntették 
a plébániát és a tornyot összekötő 
harangvezérlést is. Az  elektromos 
munkák első ütemének költségei – 
296 ezer forint – magánszemélyek 
és helyi vállalkozások adományaiból 
jött össze. Veres Mihály elmondta: 
az  alapítvány pénztárában eddig 
1  millió forint gyűlt össze a  főbejá-
rat akadálymentesítésére – a  Mária-
kápolna felőli oldalon hamarosan 
a  mozgáskorlátozottak közlekedését 
segítő rámpa épül. Az engedélyezés 
megtörtént, csak arra várnak, hogy 
a  már meglévő összeg kiegészüljön 
további 986 ezer forinttal. 
A tér teljes felújításához meg kell 
oldani a  csapadékvíz elvezetését, 
a  parkolóhelyek bővítését, a  parko-
sítást, az  elektromos munkák má-
sodik ütemében pedig hátra van 
a  még meglévő légvezeték-szaka-
szok megszüntetése, és a 30-as évek 
hangulatát idéző, szép kandeláberek 
elhelyezése – sorolta az előttünk álló 
feladatokat Veres Mihály. 
Hogy pontosan milyen is lesz majd 
Felsőgöd megszépült főterének képe 
a rekonstrukció után, az hamarosan ki-
derül az önkormányzat, az egyház és 
az alapítvány egyeztetéseit követően 
elkészülő részletes kiviteli tervből. 

Koditek Bernadett

Reggel 10 órakor már minden készen 
állt a  családok fogadására. A  bócsai 
játszótéren hatalmas üstben rotyo-

gott a  pörkölt, az  asztalon poharak és 
tányérok sorakoztak az  ebédhez, szólt 
a zene, a fedett színben kinyitott az alkal-
mi büfé, megérkeztek a  kölcsönkért sör-
padok és az ajándékok is: tucatnyi karton-
dobozra való játék a gyerekeknek. Bócsán 
minden évben így indul a  gyermeknapi 
összejövetel.
Öt éve készült el az Önkormányzat anyagi 
támogatásával és a  helyiek nagy értéket 
képviselő társadalmi munkájával az a kör-
bekerített, zárható szabadidőpark, amely 
tavasztól őszig kedvelt találkozóhelye 
a bócsai gyerekeknek, de a fiataloknak és 
a felnőtteknek is. Van itt minden, amitől jól 
telik az  idő: foci- és strandröplabdapálya, 
kosárpalánk, hinta, csúszda, homokozó, 
és jól kiépített infrastruktúra – víz, villany, 
mosdóhelyiség – a  zenés-táncos rendez-
vényekhez, szabadtéri összejövetelekhez.   
A május végi gyermeknap minden évben 
az első nagy közösségi ünnep. Erre készül-
ve a  helyiek elvégzik a  nagyobb karban-
tartási, állagmegóvási munkákat. Idén is 
újrafestették a  játékokat, friss homokot 
hozattak a standröplabdapályára és a ho-
mokozóba, szépen lenyírták a  füvet, sőt, 
facsemetéket is ültettek a hatalmas terüle-
ten. Aztán pedig ünnepelni hívták a város-
rész valamennyi lakóját.
Tizenegy óra tájban, ahogy a vendégsereg 
szépen összegyűlt, játszani kezdett az Ifjú-
sági Fúvószenekar, amely immár visszatérő 
fellépője a bócsai közösségi rendezvények-
nek. Legutóbb a Szent Mihály-napi harang-
szentelés és emléktábla-avatás alkalmával 
ébresztették utcazenével a  falu népét. 
Lenkei György, az  Önkormányzat Szociális 
Bizottságának elnöke és a  helyi közösségi 

élet meghatározó alakja köszönetképpen 
ajándékcsomagot adott át Nyikes Róbert 
zenekarvezetőnek. Mire a  koncert véget 
ért, elkészült az  ebéd. A  főszakács idén is 
Gál Tibor volt, a rendezvény egyik főszerve-
zője, aki a vendéglátáson kívül számos más 
teendőt is magára vállalt: anyagbeszerzést 
és fuvarozást, a  szemét összegyűjtését és 
elszállítását…  De ő kérte meg például 
az egyik ismerősét is, hogy fogja be a pónit, 
és jöjjön el egy pár órára megkocsikáztatni 
a  gyerekeket. A  felesége, Zsófia gondos-
kodott az  ajándékokról: Huszár Ildikóhoz, 
a  Vega-Impex Játékáruház raktárvezetőjé-
hez fordult, hogy tudná-e a cég játékokkal 
támogatni a  rendezvényt. Így került ebéd 
után minden gyerek kezébe lufi, labda, ho-
mokozóforma.  S amíg a  kicsik játszottak, 
a  felnőttek egy-egy ital mellett elbeszél-
gethettek a világ dolgairól. 
A Önkormányzat támogatásával létrejött 
családi rendezvényen jelen volt Markó 
József polgármester és dr. Pintér György al-
polgármester is.

Koditek Bernadett

A bográcsebéd után minden gyerek kezébe jutott lufi, labda, homokozóforma

A helyiek nevében Lenkei György (jobbra) 
mondott köszönetet a szereplésért 
az Ifjúsági Fúvószenekar vezetőjének, 
nyikes róbertnek

Gyermeknap Bócsán
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madarak és fák napja a duna-parton
Új helyszínen, gazdag programmal várta az érdeklődőket a gödi ön-
kormányzat és a Búzaszem Iskola szervezésében a madarak és fák 
napja.

A  Búzaszem Iskola egyik alapítója, Horváth Szilárd a  környezet 
értékei nek védelméért és a természet szeretetének átadásáért tett 
fáradozásaiért fejezte ki köszönetét Nagy Gábornak, a Madarak és 

fák napja Örökös Házigazdájának, akivel közösen nyitották meg a ren-
dezvényt.
Igazi családi nap volt, százötven gyermekfellépővel, bemutatókkal, 
egészségügyi szolgáltatásokkal, kiállítással, kézműves-foglalkozások-
kal május 12-én, a Duna-part Nyaralóházak hatalmas parkjában.
Az eseménynek a szó szoros értelmében „ütős” nyitányt adott a Drums 
koncertje, Stefán Tivadarral és tanítványaival. A GDSE Táncszakosztálya 
és a Grease TSE növendékei felavatták a  felújított színpadot. A  látvá-
nyos és izgalmas produkciókat több száz érdeklődő kísérte figyelem-
mel. A zenét illetően a Búzaszem Iskola népzenész tanszakosai tettek 
ki magukért, míg elevenségével és sokirányú sportteljesítményével 
az Országos Baranta Szövetség bemutatója aratott nagy sikert. Szíve-
sen ültek be a rendezvény vendégei a GSE sárkányhajóiba és indiánke-
nuiba, örömmel tollasoztak, pingpongoztak a kertben, és önfeledten 
szorgoskodtak a  madárodút készítők is. Hatvan díjazottját szólította 
színpadra a  Göd Városi Könyvtár, – a  rajzpályázatra ismét több mint 
háromszáz alkotás érkezett. A Találd ki újra! pályázat keretében Jakab 
Júlia környezetvédelmi előadó újrahasznosítható tárgyakból készült le-
leményes alkotásokat díjazott. A Szenzor Fotókör gyönyörű természet-
fotó-kiállítása az eseményt követően városi vándorútra indult: a három 
általános iskolában ezerötszáz gyermek csodálhatja meg a gödi fotó-
sok munkáit.
Nagy sikerű bemutatót tartott Szőcs Mónika kutyaiskolája, az Ugri-bugri 
Óvoda, a Gyermekkönyvtár és a Búzaszem Iskola pedig kézműves-fog-
lalkozásokra invitálta a gyerekeket. A vöröskeresztesek ingyenes szűrő-
vizsgálatokat, a Magyar Bowen Egyesület terapeutái pedig bemutató 
kezeléseket végeztek a  vállalkozó szelleműeken. Több mint harminc 
véradó jelentkezett és adott vért a kivonuló vérellátó központban.
A Duna-part Nyaralóházak remek helyszínt biztosított a  rendezvény-
nek. A napsütötte sportpályákon, illetve az árnyat adó fák között egy-
aránt pezsgett az  élet. A  gödiek e  szép májusi vasárnapon birtokba 
vették az üdülőtelepet, ahol a Madarak és fák napjával kezdetét vette 
a szabadtéri rendezvények sora.

V. Pálfai Kinga

madárodút készített a családokkal debreceni Péter erdész, aki a madárbarát 
kert kialakítását is bemutatta az érdeklődőknek

A veszélyessé vált fákat az önkormányzat kivágatja, 
és a helyükre fiatal facsemetéket telepítenek

veszélyes fákat vágatott ki 
az önkormányzat
Május első napjaiban kereste meg szerkesztősé-
günket egy olvasónk azzal a  kérdéssel, hogy né-
hány nappal korábban vajon miért vágtak ki egy 
nagyra nőtt, nyáron kellemes árnyékot adó fát 
a  felsőgödi vasútállomásnál. A  válaszért Jakab 
Júliához, az Önkormányzat környezetvédelmi refe-
renséhez fordultunk, aki elmondta: a fa kivágására 
a  vonatra várakozók biztonsága érdekében volt 
szükség. A hatalmas fa belseje ugyanis elhalásnak 
indult – erre utal a csonk közepén látható repedés 
és a körülötte lévő több sötétebb folt is. A beteg 
fát akár egy erősebb szélvihar is kidönthette vol-
na, ami sok embert sodorhatott volna veszélybe. 
Kiöregedett, illetve betegség miatt veszélyessé 
vált fákat vágatott ki az Önkormányzat az alsógö-
di vasútállomásnál, a Mikszáth Kálmán utcában is. 
A kivágott fák helyére természetesen újakat ültet-
nek majd.

Büntetik az engedély 
nélküli fakivágást
A közelmúltban ismét egy hatalmas ősfa 
esett áldozatul a tájékozatlanságnak, – a vá-
ros frekventált pontján vágtak ki engedély 
nélkül egy óriási fát. 
Közterületen lévő fák kivágására engedélyt 
kell kérni. A  kérelmeket a  Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsághoz kell beter-
jeszteni. Az eljárás illetékmentes, de minden 
esetben kötelező. Aki elmulasztja az  enge-
délykérést, az  5000-től 150 000 forintig ter-
jedő pénzbírsággal büntethető. Az  eljárást 
a Dunakeszi Járási Hivatal folytatja le.
– E rövidhírük apropóját adó esetben meg-
történt a feljelentés – tudtuk meg Jakab Júlia 
környezetvédelmi előadótól.
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KÖZÉLET

Zöld hírek
védekezzünk a parlagfű ellen!

Június 30-ig kell minden ingat-
lan- és földtulajdonosnak elvé-
geznie a  parlagfű-mentesítést. 
Míg a külterületeken a Földhiva-
tal végez ellenőrzéseket – me-
lyek időpontját előre jelzik, és 
a  városi honlapon is lehet tájé-
kozódni róla –, a belterületeken 
a  Közterület-felügyelet munka-
társaival Jakab Júlia környezet-
védelmi előadó fogja ellenőrizni 
a kötelezően elvégzendő feladat 
ellátását.

Több az illegálisan lerakott hulladék
Göd város közigazgatási területén belül a tavasz végére megemel-
kedett a közterületen lerakott, döntően háztartási, kommunális hul-
ladék mennyisége. A hetente 2-3 alkalommal ürített köztéri szeme-
tesek állandóan megtelnek háztartási hulladékkal. Ha egy-egy zsák 
szemetet valaki kihelyez az  utcára s  „ott felejti”, napok alatt több 
tucat zsák kerül mellé, csúfítva a városképet, és növelve a városi sze-
métszállítás összköltségét. Mivel a  szemétszállítási díjakat a  városi 
költségek arányos szétosztásával számították ki, ennek a felelőtlen 
magatartásnak az  lehet a következménye, hogy a díjakat meg kell 
emelni ahhoz, hogy az illegálisan lerakott szemét elszállítási és ártal-
matlanítási költségének is legyen fedezete.
Kérjük, amennyiben ilyen tevékenységet észlelnek, próbáljanak köz-
belépni, illetve tegyék meg bejelentésüket a városi honlapon is ol-
vasható zöld számon: (06 80) 890-089.

A facsemeték üzenete
Kedves gödi lakótársunk! Remél-
jük, felderül a  kedved, amikor 
a  munkádból fáradtan hazatér-
ve ifjú törzsünk és harsogó zöld 
koronánk kedvesen integet fe-
léd. Talán te is látod magad előtt 
az álmodott jövőnket: tavaszi vi-
rágba borulásunkat, nyári árnyat 
adó dús lombunkat, őszi szín-
pompánkat, téli álmunkat. Sze-
retnénk, ha néhány év múltán 
a  gyerekeid, később az  unokáid 
csintalanul kapaszkodnának 
majd fel megerősödött ágaink 
közé.
Kérjük, segíts bennünket napon-
ta egy vödör vízzel, hogy az  ál-
munk valóra válhasson!
Köszönjük!

VPK

Az utóbbi hetekben több olvasói levél is érkezett 
szerkesztőségünkbe – a többségük azonos témá-
ban. A  város legkülönbözőbb részein élők pana-
szolják, hogy a  hétvégi fűnyírás és barkácsolás, 
pontosabban az  ezekkel a  tevékenységekkel járó 
zaj élvezhetetlenné teszi számukra a kert örömét.
Ízelítőül álljon itt néhány – nyilván sokak számára 
ismerős – gondolat e levelekből: 
„A környékünkön hétvégenként rendszeresen fúr-
nak-faragnak, csiszolnak, füvet nyírnak. Egész hét-
végén nincs kedvem kimenni a  kertbe, mert valaki 
mindig köszörül. Egyszerűen elviselhetetlen, mennyi-
re nem törődnek másokkal az emberek.”
„Kis gyerekeink vannak. Én három műszakban dol-
gozom, gyakran hétvégén is, s a  maradék szabad 
hétvégémen is ezt a  kakofóniát kell hallgatnom 
a madárcsicsergés helyett.” (R. R.)
 „Városszerte tapasztalni, hogy sokan fittyet hányva 
a  rendeletre, nyugodt szívvel végzik a  tiltott időben 
is a zajos munkájukat, s ha valamelyik bosszankodó 
szomszéd figyelmeztetni meri a  szabálytalankodót, 
általában sértő, durva elutasításban van része.” (K. T.)

A levelek írói közül többen is kérték, közöljük újra 
a zajkeltésre vonatkozó helyi szabályokat.
Íme az érvényben lévő korlátozás:

Mikor tilos a zajkeltés?
Hétköznapokon: 19 óra és másnap reggel 7 óra között.
Szombaton: 12 és 15 óra között, valamint 19 óra után. 
Vasárnap és munkaszüneti napokon: egész nap.

Májusi számunkban a közterület-felügyelet közöl-
te hétvégi készenléti szolgálatának  telefonszá-
mát, amelyen szombaton, vasárnap és ünnepna-
pon reggel 8 és este 8 óra között lehet bejelentést 
tenni a  zajrendelet megszegésével kapcsolatban 
is: (06 20) 476-1138 
A telefonálni azonban inkább csak akkor érde-
mes, ha a békés szándékú, udvarias kérés látható-
an nem vezet célra. Valószínűleg sokan lehetnek 
olyanok is, akik nem a szomszédjuk bosszantására 
nyírják a  füvet éppen vasárnap, csupán nem hal-
lottak még az érvényben lévő zajrendeletről…

K. B.

Tilos a fűnyírás 
vasárnap
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– Azon kívül, hogy az „állomás” szó „intézetre” cserélődött, 
mi változott még?
– Az ötvenes évek óta működik a Huzella-kertben a Duna-ku-
tató Állomás. Maga a kert az ELTE vagyongazdálkodásában 
van, s  a  Duna-kutató Állomás épületében az  MTA akadé-
miai kutatócsoportja dolgozott. Eredetileg csupán néhány 
kutató és laboráns kiszolgálására tervezték és építették, de 
ahogy telt az  idő, a kutatóhely növekedett, majd beolvadt 
a Vácrátóton működő, akkor még Ökológiai és Botanikai Ku-
tatóintézetnek nevezett akadémiai kutatóhelybe. A 2010-es 
évek elején született meg az a gondolat, hogy legyen az or-
szágban egy hidrobiológiai központ, és akkor döntöttek ar-
ról is, hogy a Tihanyban működő, még Klebelsberg Kunó által 
alapított Limnológiai Intézet mellett legyen egy Duna-kuta-
tó Intézet és egy Tisza-kutató egység is.
Csakhogy időközben az  MTA is teljesen átalakult – az  ad-
digi intézményhálózat helyett kutatóközpontokat alakí-
tottak ki. A  Magyar Tudományos Akadémia 50 különböző 
egységből állt azelőtt, negyven-egynéhány kutatóintézete 
volt, és ezek közül néhány csupán 10-15 kutatóból állt. Rá-

adásul az  intézetek között sok volt a párhuzamosság, azaz 
a ráció amellett szólt, hogy néhány intézetet összevonjanak. 
Pálinkás József elnök úr ezt véghez is vitte, s létrejöttek az új 
kutatóközpontok. Az  egyik közülük az  Ökológiai Kutató-
központ, amelynek három 
intézet lett tagja: a  Balatoni 
Limnológiai Intézet, a  Vác-
rátóti Ökológiai és Botanikai 
Intézet és az  egy évvel ez-
előtt megalakított Duna-ku-
tató Intézet. Ez  utóbbi még 
nem volt „intézetméretű”, 
amikor az  új kutatóközpont 
létrejött, ezért a  tavalyi év 
fontos feladat volt, hogy 
átszervezzük, átalakítsuk, 
kutatói létszámát megnö-
veljük. Sikerült kiváló szak-
embereket idecsábítanunk. 

Akadémiai intézet 
Gödön
A legtöbb gödi számára nem jelent újdonságot, hogy 
a  Huzella-kertben működik egy duna-kutató állomás. 
de azt már jóval kevesebben tudják, hogy a Széchenyi 
István alapította magyar Tudományos Akadémia egy-
mást követő tudósgenerácói a múlt század közepe óta 
dolgoznak ezen a helyen. Egy ideje már nem duna-ku-
tató állomás az  intézmény neve, hanem duna-kutató 
Intézet. Báldi András főigazgatóval a  változás hátteré-
ről, s a gödi kutatóintézet jövőjéről beszélgettünk.

Idén egy igen fontos „zászlóshajó” projektben is részt vesz-
nek a  gödi kutatók. Nyáron ugyanis sor kerül egy, a  legna-
gyobb folyónkat és annak mellékfolyóit vizsgáló nemzetközi 
felmérésre, a harmadik Duna Vízminőségi Expedícióra (Joint 
Danube Survey, JDS 3). Ebben a  gödi Duna-kutató Intézet 
munkatársai, köztük több, Gödhöz más szálakon is kötődő ku-
tató is kulcsszerepet vállal. A városunkban lakó Csányi Bélával 
például 2011 szeptemberében már olvashattak lapunkban 
interjút – akkor még az  azóta megszűnt VITUKI-ban dolgo-
zott, de a csoportjával kifejlesztett mélyvízi mintavétel fontos 
részét fogja képezni ennek a  harmadik Duna-expedíciónak. 
Így sok szempontból ez lesz az  eddigi legrészletesebb és 
legpontosabb felmérés a  folyó vízminőségéről és élővilágá-
ról. Ráadásul az intézet kutatói terveznek egy másik hasonló, 
nagyszabású expedíciót is – csak éppen a Tiszán...

A duna-kutató Intézet épülete gyönyörű környezetben áll, a Huzella-kert területén

Az intézet főigazgatója Báldi 
András ökológus 
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Történt még egy másik fontos változás is – ennek jogszabá-
lyi véglegesítése épp a napokban ér véget – , nevezetesen, 
hogy a másik nagy folyónk, a Tisza vizsgálatára is létrejött 
egy kutatási egység, a  Tisza-kutató Osztály Debrecenben, 
amit „beépítettünk” a Duna-kutató Intézetbe. Így most már 
jelenleg 30-35 főből áll a kutatóintézetünk.

– Ezek szerint több telephelyen folyik a munka. Hogyan tud-
nak így dolgozni?
– Ez egy örökzöld probléma. A Tisza-kutató Osztály Debre-
cenben működik, és nyilván ott is fog maradni. De a  gödi 
Duna-kutató Intézet is kinőtte eredeti, Huzella-kerti épületét, 
ezért ideiglenes megoldásként jelenleg egy házat bérlünk 
a szomszédos utcában. Sőt, Vácrátóton, az ottani intézet te-
lephelyén is dolgozik csoport, néhány kolléga pedig az ELTE 
pesti székhelyén kutat, együttműködve az egyetemiekkel.
Természetesen így nehéz összekovácsolni a kutatói közössé-
get, bár manapság az internet nagy segítséget jelent ebben. 
Körülbelül kéthetes rendszerességgel tartunk intézeti be-
szélgetéseket, Skype-pal, illetve videokonferenciával kap-
csoljuk össze a  Duna-kutató Intézet munkatársait. Bárhol 
is vannak a kutatók, így a teljes gárda képes együttgondol-
kodni, beszélgetni. Mindenesetre ez a dupla átalakítás azért 
nem volt problémamentes a Duna-kutató Intézet számára.

– Léteznek-e tervek arra, hogy „fizikailag” is egy helyen foly-
janak a kutatások?
– Természetesen akadnak erre vonatkozó elképzeléseink. 
Ez annyira alapvető probléma, hogy folyamatosan szerepel 
a napirenden. Több megoldási lehetőség is felmerült – de 
még nincs végleges döntés.

– Előfordulhat, hogy elköltözik Gödről az intézet?
– Ez a  lehetőség is felmerült, de pillanatnyilag nem tudok 
erről többet mondani, még minden függőben van, bármi 

elképzelhető. A végső döntés joga az Akadémiát illeti meg. 
Az persze egy nagyon erős igény, hogy egy helyen működ-
jön az intézet. A kutatói közösség megerősödéséhez fontos 
a  folyamatos jelenlét, hogy a  kutatók leülhessenek teázni, 
gondolkodni, hogy megvitathassák ötleteiket a  Dunáról, 
a kovaalgákról, a globális klímaváltozásról stb. Ahhoz, hogy 
egy szakmai műhely kialakuljon, nem elég a Skype, ahhoz 
napi rendszerességű találkozás, együttlét, együttgondolko-
dás kell.

– Az intézet főleg ökológiai kérdésekkel foglalkozik. De leg-
nagyobb folyónk kutatásához mindenféle más tudomány 
is hozzátartozhat – hidrológia, geológia, társadalomtudo-
mányok is akár.
– Először is, az ökológiába sok minden belefér, a humánöko-
lógiától kezdve olyan szakterületek is, mint például az etno-
botanika, aminek éppen Vácrátóton van kutatóműhelye. De 
meg kell említeni az Európai Unió Duna Régió Stratégiáját is, 
ami a folyó menti országok régiós együttműködéséről szól, 
s aminek nyilvánvalóan nagy szüksége van a Duna kutatásá-
ra. Ennek keretében nemcsak a halakkal vagy a különböző 
vízi élőlényekkel kell foglalkozni, hanem az ő jóllétüket, sza-
porodásukat befolyásoló tényezőkkel is, s ebbe beletartoz-
nak például a  vízgyűjtőterületen folyó földhasználati gya-
korlatok is. Folynak kutatásaink ilyen „vegyes” területeken. 
Egy fiatal kutatónk éppen a Szigetköz tájtörténetét rekonst-
ruálja, hogy miképpen nézett ki ott a  holtágak rendszere 
évszázadokkal ezelőtt, és ez hogyan változott az azóta eltelt 
években.

További lehetőségünk pedig az, hogy együtt dolgozunk, 
kooperálunk más intézetekkel, kutatóközpontokkal. Közö-
sen pályázunk, és közösen valósítunk meg vizsgálatokat.

– Ebbe nyilván beletartoznak a közös nemzetközi projektek 
is, hiszen a Duna sok országot érint.
– Fontos lenne kivívnunk egy nemzetközi integráló szere-
pet, hogy még markánsabban tudjunk megjelenni az  eu-
rópai tudományos életben és szakirodalomban. A szakmai 
elismertséget ugyanis a  nemzetközi konferenciákon és 
a  legnevesebb folyóiratokban kell kivívnunk, nem pedig 
az intézet falain belül.

Pásztor Balázs
A kutatók munkáját megnehezíti, hogy a tudományos munka több 
telephelyen zajlik
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Nyarak, teraszok, 
kertek, sörök
A fővárosiak – elhallatszik Gödig – szeretnek hencegni a kiülős 
teraszaikkal, no meg a sörkertjeikkel. na hiszen… mosolyog-
va és sörhabfelhőktől árnyalt tekintettel dőlök hátra ilyenkor, 
s gödi lokálpatriótaként elmélázok: vajon mit tudhatnak ezek 
a  pestiek az  igazi kerthangulatról? mert aki nem járt még 
május végén vagy június derekán Gödön, és nem ült a duna 
csárda vagy a Belga Sörház teraszán, az bizony üres pohárral 
koccint. Azaz hiteltelen.

A „kiülés” kvintesszenciáját Gödön tapasztalhatjuk meg 
egy-egy aranyszínű délutánon, s már-már transzcendens 
élményről beszélhetünk a  kényelmesen, jóllakott macska-

ként összegömbölyödő időben. Lehet kiülni „kicsivel ebéd után”, 
vagy a balzsamos illatokat hozó, zefír széllel lengedező kora este, 
de akár a dunai mélysötéttel átitatott késő éjjel is. A „kerthelyi-
ségben ülés” utánozhatatlan életérzés, valamiféle különleges 
kegyelmi állapot Sokan állítják, e pillanatokért érdemes élni, eze-
kért a percekért, órákért érdemes úgy egyáltalán bármit is! Akik 
tudják, miről van szó, azoknak nincs mit magyaráznunk. Akik vi-
szont nem, azok villámgyorsan vegyenek irányt Göd felé – talán 
még elcsípnek egy szabad asztalt. Elegendő csupán jelen lenni, 
körbenézni, ha jó a társaság, akkor csevegni, panaszkodni és di-
csekedni, adomázni – ilyen egyszerű dolog ez, abroszok fonákjá-
ra írt játékszabályokkal. Kulcsszavaink valának pediglen: sör, nyár 
és kerthelyiség, háttérben a hömpölygő Dunával.

Duna csárda
A szerző még emlékszik a kezdetekre, a „kiskoszos” időkre, amikor 
egy aprócska, félhomályos kocsma üzemelt a felsőgödi Duna-part 
murváján. Ám gyermekkorom fája még ma is ott áll, árnyat adó 
hűvösében azonban napjainkban forgalmas és közkedvelt csárda 
csalogatja az  ínyenceket. Megfáradt biciklisek oázisa, gyerkőcök 
megunhatatlan játszótere, fiatalok és kevésbé fiatalok kulináris 
Mekkája – itt mindenki jól érezheti magát! A csárda csapatában 
ott a vendéglátói rutin: villámgyorsak, kedvesek és készségesek. 
A hekk ropogós, a sör hideg (egy pohár Dreher 320 forint), az ada-
gok emberesek, a választék meglehetős.

Sajna autóval leparkolni csúcsidőben szinte lehetetlen, ezért ér-
demes gyalog vagy két keréken megközelíteni a Duna csárdát. 
Bár asztal bőven akad, érkezésünkkor éppen teltházzal üzemel-
tek. Benyomásaink: szerettük a helyet, s ha az a fránya gát nem 
takarná el a Dunát, talán még most is ott ülnénk...

Duna-part Nyaralóházak büféje
A csárda szomszédságában, túl a sövényen egy új vendéglátó-
hely feszül neki az  idei nyárnak. Büfé ez a  javából, az  igazi bé-
kebeli, autentikus strandbüfé: fürdőruhás, papucsos, törülközős 
dresszkóddal. Műanyag székek és asztalok ropogós kavicságyon, 
a  háttérben sátras-faházas kempingromantika. A  retró stílus 
a választékban is megjelenik: lángos, hot dog, hekk… és „még 
bambi is kapható”. Na, az utóbbi éppen nem, de a (Soproni) fo-
lyékony kenyér ára 250 forint poharanként. Egy beugrást (csob-
banást?) mindenképpen megér a hely. Fürdőzők előnyben!

Sportterasz
Sörözni vágyó (valódi!) sportemberek törzshelye a Sportterasz. 
A beachtennistől a strandröplabdáig szinte minden a rendelke-
zésünkre áll a 3000 négyzetméteren. A  teraszon pedig, a moz-
gást követően visszaszerezhetjük az elveszített kalóriákat. A hekk 
állítólag itt a legolcsóbb a Római parttól Nagymarosig! Egy po-
hár sört 250 forintért szürcsölhetünk. Mindeközben a hatalmas 
kivetítőn élő sportközvetítések dübörögnek.

Belga Sörház
Hatalmas fáival, különleges hangulatával a Belga oázisa szemé-
lyes nyári kedvenc. Lounge és chill-out zenék, isteni pizzák, fi-
gyelmes kiszolgálás, óriási sörválaszték vár bennünket az egykori 
Biciklista nagyvendéglő teraszán. A közeli művház és a könyvtár 
aurája meglegyint: egy jó könyv vagy folyóirat kitűnő társaság 
lehet, akár teljes délutánra is. Amúgy pedig gyerekbarát a hely: 
a  játszótéren biztosan nem fognak unatkozni a  lurkók. Egy po-
hár sört 240 forintért ihatunk, ugyanaz literes kiszerelésben 700 
forintot kóstál. A haladók megpróbálkozhatnak az úgynevezett 
sörzsiráffal is: testük–lelkük–bánatuk–örömük potom 1800 forin-
tért megfürödhet két és fél liter sörben. Nos, a Bëlga együttes-
sel szólva: „Nálam itt kezdődik a minőség, nem a szerencsétlen 
anyám konyhájában...”

Széchenyi csárda
Az alsógödi szabadstrand étterme egy szempontból biztosan 
zsebre teszi az összes többi nyári vendéglátós teraszt: a panorá-

Az alsógödi duna-parton lévő Széchenyi csárda gyönyörű 
panorámájáról is híres

Fürdőzők előnyben! néhány hete nyílt meg a felsőgödi 
szabadstrandon a duna Party büfé
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máját illetően abszolút verhetetlen! Szóval ott ülsz, kortyolsz, 
netán harapsz valamit, miközben alattad-melletted ott höm-
pölyög a  Duna… Ha pedig felnézel a  tányérodból-poharad-
ból, akkor a Szentendrei-sziget, s mögötte a Pilis ormai növelik 
az  étvágyadat. Az  esti fényekben mindez, ha lehet, még na-
gyobb impresszió, vásznat és ecsetet kíván. A  harcsahalászlé, 
a pisztráng, a tengeri süllő, a kakaspörkölt: mmmm! Egy pohár 
sör a  250 forint. S az  összhatás? Látvány és konyha – együtt 
vagy külön-külön.
Akad tehát lehetőség, bőséges a  kínálat: városunk nyári kert-
helyiségei felveszik a  versenyt a  régióban bárkivel. Egy dol-
got azonban fontos szem előtt tartanunk: mindig mértékkel, 
felelősen fogyasszunk alkoholt! Na jó, még egy utolsó pohárral, 
ám aztán holnapig záróra…

T. S. E.

A Sportteraszon a mozgás szerelmesei sörözés vagy vacsora 
közben hatalmas kivetítőn élvezhetik az élő sportközvetítéseket
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Meghívó
2. Retró Családi Találkozó a felsőgödi Duna-parton

július 20-án, szombaton

Matiné:
a dunai strandélet fotói és filmrészletek a 60-as évekből

Régi iskolai osztályok találkozója:
Tisztelgő emlékezés néhai tanárainkra és társainkra

Egykori tablók, osztályképek vetítése (további fotókat várunk!)
Válogatott helytörténeti jellegű amatőr fotók és filmrészletek

Közkívánatra:
válogatás Reisenbüchler Sándor filmjeiből

A vetítéseket a Duna-part Nyaralóházak színháztermében tartjuk.

Retró zenei műsor

Bográcsebéd – kedvezményes jegyek csak elővételben:
romanjanos@invitel.hu, (06 27) 345-270,

gabor.galle@gmail.com, (06 30) 370-2491.

Részletes program a júliusi Gödi Körképben.
A programok nyilvánosak és díjmentesek.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Retró Ady Klub

Karrieriránytű 
Karrierváltást támogató program indul 

csoportos coaching módszertannal
a gödi József Attila művelődési Házban

Megakadtál? Kiégtél? Elfáradtál? Váltanál?
Vedd kezedbe az irányítást!

A program 5 összefüggő alkalomból áll,
és alkalmanként 3 óra időtartamú.

Időpontok: augusztus 16., 21., 23., 28., 30.
(mindennap délelőtt 9 és 12 óra között)

A program végén a résztvevők részletesen kidolgozott 
akciótervvel térnek haza, amely az elkövetkező 3 hónap során 

iránytűként szolgál a karrierváltáshoz. 

Csoportvezető:
Csányi zsuzsanna munkapszichológus-coach

Az 5 alkalomból álló program kedvezményes ára
gödi lakosoknak: 20 000 Ft/fő

Jelentkezés: zsucsanyi@gmail.com | (06 30) 540-5344



20

KULTÚRA

rendházi búcsú a piaristáknál
Rendházi búcsút tartott a  Piarista Szakképző Iskola április 27-én. 
Az egész napos eseményen az alma mater diákjai, szüleik, hozzátar-
tozóik és tanáraik tölthettek el közösen egy változatos programok-
ban bővelkedő napot. A délelőtt a felnőttek számára a tanműhelyek 
megtekintésével kezdődött. A legkisebbeket a Túlpart együttes szó-
rakoztatta gyerekdalokkal, és volt játszóház, valamint többféle kéz-
műves-foglalkozás is. A  gyönyörű, verőfényes időben a  vendégek 
a  kirakodóvásár portékái között válogathattak, a  diákok pedig ko-
sárlabdáztak vagy fociztak, amíg megfőtt az ebéd, amelyet ezúttal 
Rubovszky György igazgató, Kemény Gábor tanár úr, illetve Valaczka 
János tanár úr édesapja készített. A desszert a családok által sütött 
palacsinta volt. A délután 4 órakor kezdődő szentmise után még es-
tig tartott a vidám, családias hangulatú program, amelyet a Piroska 
és a Farkasok együttes fergeteges rockkoncertje zárt.

(Dr. Kölcsei Tamás beszámolója nyomán)

Június 1. szombat 19 óra 
Néptánc gála-Váczi Néptáncegyüttes 
évzáró műsora
Művészeti vezető: Czinóber Klára, 
Karánsebessy Orsolya és 
Karánsebessy Balázs
A belépőjegy ára elővételben 1000 Ft, 
az előadás napján: 1300 Ft

Június 8. szombat 18 óra 
Gyémánt parádé
A Gyémánt Musical Stúdió 
évvégi műsora
Zenével, tánccal, prózai jelenetekkel. 
Koreográfus: Mézes Judit, 
Rendezte: Lakatos Ádám 
Művészeti vezető: Brenner Judit
A belépőjegy elővételben: 900 Ft, 
az előadás napján: 1100 Ft

Szervező:
Madách Imre Művelődési Központ

Madách Imre Művelődési Központ a 
FACEBOOK-on is megtalálható!

Csatlakozzon hozzánk és hasznos 
információkkal,

illetve online játékokkal kedveskedünk 
tagjainknak.

Kézműves tábor
A Madách Imre Művelődési Központ 
kézműves tábort szervez 6-12 éves 
gyermekek részére az alábbi 
időszakokban:
Június 17-21.
Június 24-28.
Július 8-12.
Augusztus 12-16.

A foglalkozások helyszíne: 
Madách Imre Művelődési Központ
A tábort vezeti 
és a foglalkozásokat tartja:
Rusvay Balázsné, Klement Anita, 
Csontos Katalin
A tábor díja: 12.000 Ft/fő
Az ár tartalmazza a napi háromszori 
étkezést és a foglalkozásokhoz 
szükséges alapanyagok költségét.
Bővebb információ: (27) 518 - 200

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

Elballagtak a szakiskola diákjai
Idén közel nyolcvanan végeztek, végeznek a Piarista Szakképző Is-
kolában. Akadnak olyan diákok is, akik felmentést kaptak a vizsgák 
alól. Illisz Ákos szerkezetlakatos a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 
országos hetedik helyezést ért el, a  szerszámkészítők közül pedig 
Kovács Ferenc Márk és Kocsis Ferenc szintén a legjobb tíz között vég-
zett. Mindhárman külön dicséretet kaptak a szakmai bizottságtól– 
tudtuk meg Besze Erikától, az iskola munkatársától.
– A szakiskolánkban javában tart a  felvételi eljárás is: még nem 
végleges, hogy hányan érkeznek hozzánk a  következő tanévben. 
Június 24-én lesz még egy pótfelvételi alkalom, ahová eljöhetnek 
az  iskolánk iránt érdeklődő nyolcadikosok, de azok is, akik már túl 
vannak az érettségin, és szakmát akarnak tanulni. Sőt, várjuk a „má-
sodszakmára” jelentkezőket is. Az idén ősszel új képzési forma indul 
nálunk, amelyre azokat várjuk, akik már rendelkeznek szakmun-
kás-bizonyítvánnyal, s  két év alatt nappali tagozaton szeretnének 
érettségit szerezni. 
Hamarosan lezárul az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által fi nan-
szírozott „Mutasd a tükröd, megmondom ki vagy! Ki leszel?” címet 
viselő programunk, melynek keretein belül 12 bútorasztalos diá-
kunk tehetségfejlesztését segítjük. A program záró rendezvénye és 
a tanulók munkáit bemutató kiállítás megnyitója június 14-én dél-
után lesz az iskolánkban – tájékoztatta a Gödi Körképet Besze Erika.

VPK

A szakiskola idén ballagó növendékei közül többen is az országos szakmai 
versenyek élvonalában végeztek 
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Egy család, két világ
május 10-én kora este zsúfolásig megtelt a József Attila művelődési Ház 
emeleti kiállítóterme. Ismerősök és ismeretlenek, barátok, pályatársak 
és a képzőművészet örök szerelmesei gyűltek össze, hogy részt vegye-
nek Lőrincz Ibolya és Lőrincz Kinga közös tárlatának megnyitóján.

A vernisszázs igen csinos mode-
rátora, Droppán Györgyi köszön-
tő szavai után Jankovics János 

festőművész lépett a  mikrofon elé. 
Elsőnek Lőrincz Ibolya életútjáról, 
művészi pályájáról szólt, s  – mind-
annyiunkat meglepve – bőséggel 
idézett a  művész készülő, lassan 
kötetbe rendeződő visszaemlékezé-
seiből. Az  igen erős irodalmi anyag 
szinte ösztönözte a  tekintetünket, 
hogy – körbepillantva a teremben – 
a szavak ereje mellett megismerked-
jünk két másik „ősanyaggal”, a  fával 
és az  agyaggal. Ibolya kerámiáinak 
letisztult formái, máztalan termé-
szetessége, légiesen áttört, egyszer-

re zárt és nyitott terei a szemlélőben felidézik az univerzum végtelenségét 
s  benne az  emberi élet véges örökkévalóságát. A  művész gyökérszobrai 
pedig játékra hívnak: az egymásba fonódó gyökérszövevények láttán ked-
vünkre képzelhetünk mögéjük sejtelmes mesebeli erdőt, bonyolult emberi 
kapcsolatrendszereket vagy akár gyöngyöző kacagást, táncot.
Lőrincz Kinga akvarelljeinek és olajképeinek forma- és színvilága imitt-amott 
szinte szétfeszíti a  virtuális és a  valóságos kereteket. Ha a  magamfajta lai-
kus műélvező szeretné elhelyezni Kinga munkáit a  kortárs piktúrában, ak-
kor valahol a neoszürrealizmus környékén kutakodna. Ám a tudósító akkor 
a legbölcsebb, ha elhallgat, de legalábbis rövidre fogja – s helyet enged a két 
művész munkáiról készült fotóknak.
E kiállítás megálmodója, létrehozója, spiritus rectora Farkas Márton volt, aki 
befejezésül – merész képzettársítással – a két erdélyi művészt, elárulhatjuk 
végre: édesanyát és leányát a  Bolyaiakhoz hasonlította. A  két művész kér-
lelhetetlenségét a két tudós kérlelhetetlenségéhez, az apa és fiú termékeny 
vitáit anya és leánya termékeny vitáihoz.
Farkas Márton végül góbés gavallériával takaros virágcsokrokkal köszöntöt-
te a két alkotót, a művészeknek kijáró pálmák helyett. Május 10-én, Pálma 
napján.

W. B.

A tehetség a családban maradt. Lőrincz Ibolya (balra) és lánya, Kinga közös 
kiállításon mutatkozott be. (Előtérben Ibolya Tánc című gyökérszobra)

Lőrincz Kinga Alma című festménye

Anya és lánya
Lőrincz Ibolya és leánya, Kinga gyerekkori isme-
rőseim. Marosvásárhelyen Kinga alattam járt 
iskolába, én nővérével, Edittel voltam egy osz-
tályban. Ibi nénit, mert gyerekként így hívtam, 
gondos anyukaként ismertem, aki négy testvért 
nevelt otthon. Eltelt jó pár év azóta... Nagyon 
meglepődtem, amikor Gödön híre ment közös 
kiállításuknak. Kingából tehetséges festőnő lett, 
Ibolya pedig fantasztikus kerámiákkal és gyökér-
szobrokkal lepi meg közönségét. Kéz a kézben, 
kép a képben, kő a fában, fa a kőben. Nem akar-
ják megváltani a világot, csupán teszik, amit ten-
niük kell. Most Gödön is megmutatták magukat. 
Hogy lássuk, érezzük, mik vagyunk, és honnan 
jövünk. Nekünk, erdélyi magyaroknak nagyon 
fontosak a gyökereink. Ibolya és Kinga megjár-
va a világot, átszűrve magukon mindent, most 
bebizonyították, hogy értik és érzik az univer-
zumot. Aki Gödön látta a kiállítást, annak nincs 
kétsége afelől, hogy, Tamási Áron szavaival élve: 
„azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon 
legyünk benne”. Marosvásárhelytől San Francis-
cóig és vissza – a gyökerekig.

Bálint László,
az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány 

elnöke

Gödi gyerekek a felvidéki 
rovásírás-versenyen
Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnökének kez-
deményezésére rovásírás-versenyt rendeztek volt 
a Felvidéken a Magyar Örökség-díjas Forrai Sándor 
rovásírás-kutató születésének 100. évfordulója al-
kalmából. A versenyen Farkas Éva, a Magyar Nem-
zeti Front gödi szervezete elnökének növendékei 
is szerepeltek, szép eredménnyel.
A IX. Felvidéki  Rovásírás-verseny és Műveltségi 
Találkozó elődöntőinek három helyszín adott 
otthont. A gödi gyerekek a hozzánk legközelebb 
eső Muzslára utaztak április 5-én. A döntőre má-
jus 17-én Érsekújváron került sor. 
Az első fordulóban az  alsó tagozatosok verse-
nyében Veres Emőke 3., a döntőben 6. helyezést 
ért el. A  felső tagozatosok között Csecsődi Judit 
Muzslán és Érsekújváron is az 5. helyen végzett. 
Judit elindult egy Rákoskeresztúron megrende-
zett másik versenyen is, ahol a 2. helyet szerezte 
meg.
Ősszel folytatódik az  öt éve működő „rovás-
iskola”. Farkas Éva októberben várja azokat a kis-
diákokat, akik szívesen elsajátítanák a  székely–
magyar rovásírást. A foglalkozásokon a részvétel 
díjtalan.
(Érdeklődni lehet: klubturul@invitel.hu
Telefon: (06-70) 616-7566)

K. B.
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Egy évig tart a pünkösdi királyság
Élő hagyomány – a  Búzaszem Iskola egyik mottója. Pünkösdkor 
az  erőt és a  sütnivalót is próbára tévő versenyszámokban küzdöt-
tek a legények a királyságért. A pünkösdi király címét az idén Csósza 
Barnabás nyerte el. Az  ünnepen a  leányok fehérbe és pirosba öl-
töztek, és közülük a  legkisebbet pünkösdi királynénak választva 
elevenítették fel a  régi hagyományt, melyet Pünkösd vasárnapján 
az evangélikus, a katolikus és a református templomokban az egy-
házközösségeknek is bemutattak: Meghozta az  Isten piros Pünkösd 
napját, mi is meghordozzuk királyné asszonykát.

V. Pálfai Kinga

rajzkiállítás a könyvtárban
Az idén is sok szép alkotás érkezett a Madarak 
és fák napja alkalmából meghirdetett rajzpá-
lyázatunkra. A gyerekek munkáit május 9. és 
21. között a  könyvtárban tekinthették meg 
a látogatók.

A témák a következők voltak:
 • Ha én madár lennék…
 • Az év fája: a házi berkenye
 •  Illusztráció Áprily Lajos Madarak zenéje 

című versére
Összesen 306 rajzot küldtek be a gyerekek, va-
lamivel kevesebbet a tavalyinál, ám közöttük 
idén sokkal több volt a  nagyméretű alkotás. 
Akadtak köztük akvarellek, pasztell- és zsírk-
rétarajzok, fi lctollal, ceruzával, tussal készítet-
tek, valamint vegyes technikájú művek is.
A munkákat Szegedi Katalin grafi kusművész 
zsűrizte, aki minden korcsoportból egy-egy 
gyereket saját könyvillusztrációival külön is 
megjutalmazott.
A 2013-as pályázatunkra szép számmal érkez-
tek rajzok más településekről is, például Du-
nakesziről, Vácról, Budapestről.
Szponzoraink jóvoltából összesen 133 gyer-
mek munkáját díjazhattuk 61 egyéni és három 
csoportdíj formájában.
Rendezvényünk támogatói voltak: Firka 
Papír-írószer, K&H Bank Zrt. gödi fi ókja, 
Nobis Lovassport és Hagyományőrző 
Egyesület, Piramis Építőház, Szegedi Katalin 
grafi kusművész, Tessloff  és Babilon Kiadó, 
V+M Kereskedelmi Kft., Vega-Impex Kft., 
WoLAV Gazdabolt.

Szabóné Hegyi Valéria
könyvtárvezető

„Játékcsillag” vega-Impex 
rajzverseny és -kiállítás
Betartva ígéretét, ismét rajzversenyre invitál-
ta a legkisebb gödi gyerekeket a névadó fel-
sőgödi játékáruház.

– A nagysikerű első, téli forduló után idén gyer-
meknapi rajzpályázatot hirdettünk meg 
a  gödi óvodásoknak. Ezúttal a  Hétszínvilág, 
a  Kastély és a  Fácán óvodákat kerestük meg, 
és örömünkre ismét sok szép rajz érkezett. 
Az alkotásokat az üzletben állítottuk ki, a részt 
vevő gyerekek nagy megelégedésére. A téma 
ezúttal a következő volt: „Nyári játékok, avagy 
mit szoktál játszani nyáron?” A rajzverseny do-
bogósai: 1. helyezett Elekes Dániel, 2. helyezett 
Kemes Fanni, 3. helyezett Lakatos Levente – tá-
jékoztatta lapunkat Huszár Ildikó szervező.

VPK

Nyári szünet a Göd Városi Könyvtárban
Kedves Olvasóink!

Felhívjuk a � gyelmüket arra, hogy könyvtáraink
nyáron felváltva tartanak zárva.

Központi Könyvtár
és Katica Gyermekkönyvtár
2013. július 1-jétől –  július 31-ig

Ady Fiókkönyvtár
2013. augusztus 1-jétől augusztus 31-ig

 
Jó pihenést kívánunk!

II. Gödi KÖNYVHÉTvége 
a Göd Városi Könyvtár rendezésében

KÖNYVVÁSÁR
2013. június 15-én, szombaton

9.30-tól 13.00-ig a JAMH előtt (Pesti út 72.)
(rossz idő esetén a nagyteremben)

Vendégeink:
Püski Kiadó és Könyvesház

Kállai Nagy Krisztina
Rofusz Kinga
Szalma Edit

Szegedi Katalin
 gyermekkönyv-illusztrátorok

Volentics Gyula helytörténész
 

Olasz Etelka mesemondó

Vásárolhatnak Nógrádi Gábor könyveiből is!

Gyermekprogram:
Fésűs Alexandra kézműves-

foglalkozással egybekötött könyvbemutatója

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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 A József Attila
 művelődési Ház
 aktuális programjai

Az Ady Klub aktuális programjai

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

Június

10. 
hétfő

13.00
A mozgáskorlátozottakat 
Pártolók Klubjának 
összejövetele

12. 
szerda

10.00
Esőmanók – autista 
gyermekeket nevelők 
találkozója

14. 
péntek

13.00
A napos oldal nyugdíjas Klub 
összejövetele

17–21. 
hétfőtől péntekig
 Jazzbalett-tábor

május

15. 
szombat

14.30
A Gödi Cukorbetegek Klubjának 
(GöCE) összejövetele

18. 
kedd

13.00–17.00
véradás

24–28. 
hétfőtől péntekig
 X. népművészeti Alkotótábor

Július

1–12. 
hétfőtől a következő hét 
péntekjéig
 XX. Ifj úsági Képzőművészeti 
Alkotótábor

12. 
péntek

14.00
A XX. Képzőművészeti 
Alkotótábor táborzáró 
rendezvénye – este utcabál

 A József Attila
 művelődési Ház

20. 
csütörtök

14.00
A napos oldal nyugdíjas Klub 
összejövetele

24–28. 
hétfőtől péntekig
Aikido tábor
(A tábor ideje alatt az összes többi 
klubfoglalkozás szünetel.)

JAMH Táborzáró Utcabál
az Esni fog együttessel

2 0 13 .  J Ú L I U S  12 .  ( P É N T E K )

Helyszín:
a József Attila Művelődési Ház előtti

Alagút utcai útszakasz
2131 Göd, Pesti út 72.

14.00 órától
G Y E R M E K M Ű S O R O K

Bábszínházi előadás, táncház, népi játszótér,
ügyességi próbák sok-sok meglepetéssel.

16.30 órától
KÉPZŐMŰVÉSZET GYEREKSZEMMEL
A XX. Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótábor táborzáró 

kiállításának
megnyitója, valamint a 20 év során 

az alkotótáborokban tanító művészeti oktatók,
tanárok kiállítása látható az emeleti kiállítóteremben.

A kiállításokat megnyitja: Prokai Gábor 
művészettörténész, a Képző- és Iparművészeti 

Lektorátus Művészeti Osztályának vezetõje, a gödi 
Alkotótábor művészeti vezetője.

17.00 órától
N É P Z E N E I  M Ű S O R O K

18.00 órától
R E T R Ó  P A R T Y

a Parlando Színház Kulturális Egyesület
társulatának előadásában.

19.00 órától
TÁNC – TÁNC – TÁNC

Táncművészeti csoportok fellépése

21 órától
U T C A B Á L 

A belépés díjtalan!

Esőnapot nem tervezünk, a rendezvényt – némi 
helyszínmódosítással – mindenképpen megtartjuk.

A rendezvényt szervezője
a József Attila Művelődési Ház

2131 Göd, Pesti út 72. 
Telefon: (27) 532-160 és (06 20) 254-5124

www.godimuvhaz.hu 

A rendezvényt támogatja:
Göd város Önkormányzata

Kiemelt támogatónk:
FÉTIS KFT.

A vendéglátásról a BELGA SÖRHÁZ
Söröző – Pub – Bár gondoskodik.
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Kézilabda
Bronzérmes a GSE női juniorcsapata
A tavasszal befejeződött bajnoki idény NB II.-es mezőnyében a Gödi 
SE felnőtt női együttese az 5. helyen végzett, míg a juniorok bronz-
éremmel zártak. 
– Felnőtt csapatunk az  idei szezonban hullámzó teljesítménnyel, 
tíz győzelemmel és nyolc vereséggel az  5. helyen végzett. Junior-
jaink egyenletes, jó formát mutatva 15 győzelemmel és három ve-
reséggel megszerezték a  bronzérmet. Megyei ifjúsági csapatunk 
a dobogóról lecsúszva a 4. helyen zárt. Az NB II.-es junior bajnokság 
gólkirálynője Kemenczik Martina lett 135 góllal, – neki ezúton is gra-
tulálok. Köszönöm játékosaink egész évi munkáját, a szurkolóknak 
pedig a biztatást – foglalta össze a bajnoki szezon eseményeit Tősér 
Tibor, a GSE edzője.

Naszvad város csapatának meghívását elfogadva, a szlovákiai Gúta 
kézilabdásaival együtt háromcsapatos tornán vett részt a GSE május 
25-én. Egy győzelemmel és egy vereséggel a 2. helyen végeztünk.

Eredmények:
Diák korosztály: 1. Kőrösi DSE, 2. Gödi DSE 2., 3. Gödi DSE 3.
Korhatár nélküli: 1. Sárgák, 2. Gödi DSE serdülők, 3. BKV.

Kajak
Több egyesület színeiben 
is szállítottak érmeket 
a gödiek a maraton ob-ról
A győri Graboplast Maraton Magyar Bajnok-
ság különböző korosztályos futamaiban több 
gödi kötődésű versenyző is rajthoz állt, s futa-
mában dobogós helyen végzett.
A felnőttek közt Váczai Enikő (KSI SE) 26 kilo-
méteren, Havas Balázs Gábor (Váci Vasutas) 
30 kilométeren egyaránt harmadik helyen ért 
célba.
Az utánpótláskorúak mezőnyében a  Gödi 
SE kajakosai (Sinkó László tanítványai) kö-
zül Lukács István (K1, IV. korcsoport, 10 km) 
arany-, míg Velky Donát (MK1, I. korcsoport, 
5 km) és a  Korompai László–Mocsáry Gergely 
páros (MK2, I. korcsoport, 5 km) ezüstérmes 
lett.
A MAFC sportolói (edzőjük Makrai Csaba) 
közül Sólyom Dóra (K1, VI. korcsoport, 15 km) 
és Luczó Bence (K1, IV. korcsoport, 10 km) 
Lukács Istvánhoz hasonlóan, a nagy indulói 
létszámra való tekintettel külön futamban 
első helyet szerzett. Gecse Márton (K1, V. 
korcsoport, 15 km), a  Varga Dominik–Luczó 
Gergő kajak kettes (VI. korcsoport, 15 km)
harmadik lett, míg Luczó Gergő egyesben 
szintén a  bajnoki dobogó harmadik fokára 
állhatott. A Freisták Péter–Oláh Gergely kajak 
kettes (ifi, 21 km) 4. helyezésével indulási 
jogot szerzett a  portugáliai maraton Euró-
pa-bajnokságra.

V. F.

A hordókerülés igen látványos eleme a western eseményeknek, dinamizmusa 
Gödön is nagy sikert arat 

majális röplabda 
Kupa a Balázsovits 
Sportcsarnokban
A GDSE Röplabdaszakosztálya Majális Röp-
labda Kupát szervezett május 1-jén a  fel-
sőgödi Balázsovits Sportcsarnokban. A  két 
pályán lebonyolított torna a  sportág nép-
szerűsítése mellett jó felkészülési lehető-
séget jelentett az  országos diákolimpiára 
és az  országos bajnokságra. A  mini korosz-
tályban a  GDSE mellett a  Huzella Iskola és 
a dunakeszi Kőrösi Iskola is indított egy-egy 
csapatot. A másik csoportban a GDSE gyer-
mek- és serdülő együttese mellett három, 
gödi röplabdázókból verbuvált amatőrcsa-
pat mérkőzött meg egymással. Eredmények:

Gödi SE – Dorog felnőtt: 27-31, junior: 28-26. 
Gödi SE – Tatai AC felnőtt: 29-26, junior: 34-26.

Lovassport
Hazai sikerek a western kupafordulón
A Western Kupasorozat idénynyitó versenyére, a II. Signal Biztosító Kupá-
ra az alsógödi Szálender Lovastanyán került sor, május első hétvégéjén. 
A Gödi Western Lovas Sport Egyesület által szervezett, a két nap folyamán 
mintegy 700 látogatót megmozgató eseményen 78 ló és lovas állt rajthoz, 
összesen 149 indítással.
A szervezők trail, pleasure, horsemanship, T-reining, gyorsasági és cowboy 
race versenyszámban hirdettek győztest.
– Az országos viadalra Fótról, Csomádról, Őrbottyánból,  Paksról, Szeged-
ről, Győrből, Kecskemétről, Pécsről, Szolnokról és Ecserről is érkeztek ver-
senyzők. Az  egyesületünkből kiemelkedő eredményt ért el Bárdi Fruzsina 
és Gyömbér Zsófia első helyével, míg Solti Gréta második, Kapolyi Bendegúz 
harmadik, Broda Vanda pedig negyedik lett trail versenyszámban. A horse-
manshipben második lett Nagy Sára, Broda Vanda pleasure-ben az  első, 
Sipos Dóra a második helyylen végzett – tájékoztatta lapunkat Pető Zoltán 
főszervező.

V. F. 
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Vívás
Elhunyt a tokiói olimpia gödi bajnoka
Életének 77. évében, felsőgödi otthonában elhunyt dr. Mendelényiné 
Ágoston Judit, az 1964-es tokiói olimpia aranyérmes női tőrcsapatának tagja. 
Az olimpiai bajnoknő hosszú ideje kötődött Gödhöz, családja néhány tagja 
Dunakeszin él, unokája gödi iskolába jár. Férje, dr. Mendelényi Tamás – aki 
már több mint egy évtizede nincs közöttünk – a férfi kardcsapat tagjaként 
lett aranyérmes 1960-ban, a római olimpián.
Ágoston Judit leánya, Györgyi  el-
mesélte, hogy édesanyja egészen 
a  haláláig jó erőben volt, bajnok-
társaival áprilisban még részt vett 
a  Magyar Olimpiai Akadémia tava-
szi vándorgyűlésén, Szigetváron. 
– Az  egyik vasárnapon estefelé 
hívtam telefonon, de nem vette fel. 
Másnap reggel elmentem hozzá, 
hogy meglátogassam – már nem 
köszönt vissza. Aznap volt a  szüle-
tésnapom… Az  orvos azt mondta, 
nem szenvedett sokáig, súlyos in-
farktust kapott. Ezt a  tust azonban 
már nem bírta védeni – sóhajt fel 
Mendelényi Györgyi.
Május közepén a  Hemingway Ala-
pítvány által létrehozott Magyar 
Sportcsillagok Fala épp a tokiói baj-
nok vívónők tenyérlenyomataival bővült. Ezt azonban Judit néni már nem 
élhette meg... A csapattagok – Ágoston Judit, Dömölky Lídia, Juhász Katalin, 
Marosi Paula és Rejtő Ildikó – közel fél évszázad múltán is híresek voltak ösz-
szetartozásukról, rendszeres találkozásaikról. – Édesanyámék nagy álma 
volt, hogy jövőre együtt utazzanak el Tokióba, és ott, közösen ünnepeljék 
meg az  aranyérem ötvenedik születésnapját. Sajnos már nem lesz teljes 
a csapat, nem lesz felhőtlen az ünneplés – mondja könnyes szemmel Jutka.
Ágoston Judit sportolói pályafutását 1951-ben, a Miskolci Lokomotív vívója-
ként kezdte, majd a Budapesti Lokomotív versenyzője lett. Később a TF Ha-
ladás, a TFSE és a BVSC tőrvívója volt. A Testnevelési Főiskolán testnevelő ta-
nári oklevelet, gyógytornász képesítést és vívó szakedzői oklevelet szerzett. 
A Központi Sportiskola vezető testnevelő tanára, s a BVSC vívóedzője volt. 
Ő fedezte fel az 1980-as moszkvai olimpia ezüstérmesét, Maros Magdát.
Kiemelkedő eredményei között – olimpiai bajnoki címe mellett – csapatban 
Universiade-győztes, ugyanott többszörös ezüst- és bronzérmes, világbaj-
noki ezüst- és bronzérmes, háromszoros magyar bajnok. 1961 és 1973 kö-
zött a magyar válogatott tagja.

Vasvári Ferenc

városi Sportmajális 
Alsógödön
Sportünnep volt május elsején az  alsógödi 
GSE-pálya melletti ligetben. A Wagner László 
és barátai által szervezett sportmajálison 
már kora reggel elkezdődtek a  különböző 
korosztályok labdarúgótornái. A  fociparádé 
mellett a  Gödi SE egyéb szakosztályaival is 
megismerkedhettek a  résztvevők: lehetett 
tollaslabdázni, kosarazni, asztaliteniszezni, de 
még a kajakosok sátrában is folyamatos volt 
az érdeklődés.
– A közel 15 éves hagyományra visszatekintő 
Egyházközségi Majálisból igazi városi cseme-
ge lett 2013-ra. Sokan választották a Belépés 
Családostul sportprogramját: sportszerű, 
küzdelmes, izgalmas meccseken mutathat-
ták meg a gyerekek, a női és a férficsapatok, 
hogy nem véletlen a  futball népszerűsége. 
Köszönet ezért a 300-400 aktív résztvevőnek, 
a  bemutatkozó szakosztályoknak, a  pályát 
biztosító Gödi SE-nek, a büféseknek és a  tá-
mogatóknak. Az emléktorna díjait a Felsőgö-
di Karitász Csoport ajánlotta föl, s  ezt külön 
köszönjük Szajbert Marikának – foglalta össze 
a nap eseményeit Wagner László főszervező.

Atlétika
Gödi érmek a diákolimpiáról
A megyei diákolimpia versenyszámaiban, saját általános iskolájuk 
nevezésében a gödi gyerekek mezei futásban és atlétikában, a gödi 
Piarista Szakképző Iskola tanulói pedig mezei futásban vettek részt.
Az 1-3. helyek tekintetében a  tápiószecsői (Pest megyei) mezeifu-
tó-döntőn Farkas Lilla egyéniben 2., csapatban első; Jakubovich 
Renáta csapatban 2.; Ihllye Katalin és Oláh Gergely csapatban egy-
aránt első lett. A  budapesti (Pest megyei) döntőben, az  V-VI. kor-
csoportosok között Farkas Lilla 1500 és 3000 méteres futásban első, 
súlylökésben második lett.

ágoston Judit unokájával. 
A vasasban röplabdázó, 14 éves Lujza 
példaképnak tartotta nagymamáját  
 Fotó: Róth Tamás

A sportmajálison a legkisebbek is megtalálták 
a kedvükre való szórakozást

Eredmények:
III. Bednárik László Kispályás Futball Emléktorna (14 csapat): 
1. Bednárik család, 2. Bimbó, 3. Trottyosok
Női Kispályás Futball Kupa: 1. Kajakosok, 2. Búzaszemes 
anyukák, 3. Névtelenek.
VUK, Városi Utánpótlás Kupa:
I. kategória: 1. Huzella 4/c, 2. Németh László 3/ab, 3. Búza-
szem/Kalász osztály.
II. kategória: 1. Németh László 2/c, 2. Németh László 2/ab, 3. 
Németh László 1. évf.
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A Gödi SE közgyűlése
Évi, rendes közgyűlését május 15-én a  Huzella Iskola éttermében tartotta 
a  Gödi Sportegyesület. A  dr. Horváth László elnök vezetette esemény fő 
témája a  2012-es esztendőről szóló beszámolók előterjesztése, s  azok el-
fogadása volt. A napirendi pontok között a közhasznúsági jelentés, a mér-
legbeszámoló és a felügyelő bizottság jelentése szerepelt. Az elnök mellett 
természetesen az egyes szakosztályok vezető tisztségviselői is beszámoltak 
az elmúlt esztendőben történtekről. (A városi sportstratégia szempontjából 
kiemelt partnerként működő egyesület eredményeiről a Gödi Körkép folya-
matosan tájékoztatja olvasóit.) 2012-ben a GSE 11 szakosztályában összesen 
610 igazolt versenyző sportolt, ám az egyesület foglalkozásai köré szervező-
dő szabadidős sportolókkal együtt ez a szám a hétszázat is meghaladhatja. 
Az elmúlt esztendőben – elsősorban a TAO-támogatásoknak köszönhetően 
– Alsó- és Felsőgödön is jelentős ingatlanberuházások kezdődtek, amelyek 
a szakosztályok edzései mellett a városi rendezvények számára is új lehető-
ségeket teremtenek. A támogatások lehetővé tették azt is, hogy az egyesü-
let növelhesse a szerződéssel foglalkoztatott szakemberek számát.
A felügyelő bizottság részéről dr. Rudolf László hangsúlyozta: „az egyesület 
az alapszabálynak megfelelően működik, a GSE gazdálkodása szabályos és 
kiegyensúlyozott”.
A közgyűlés végén az  egyesület elnöke „Göd sportjáért” érdemérmet és 
oklevelet adott át kiemelkedő egyesületi munkájáért a  tavaly leköszönő 
kajakos szakosztályvezetőnek, Barazutti Lászlónak. A  korábban neki ítélt 
érdemérmet – szintén a közgyűlésen – vehette át dr. Megyery Csaba, a ko-
sárlabdázók, illetve – a szakosztályi évzáró banketten köszöntött – Schütt 
István, a kézilabdázók korábbi vezetője.
Ide vonatkozó egyesületi hír, hogy tavasszal lemondott labdarúgó-szakosz-
tályvezetői posztjáról Mohai Gábor, akinek utódját később választják meg. 
A feladatokat addig dr. Horváth László látja el.

Vasvári Ferenc

Sárkányhajó
A GSE szakosztályvezetője kétszer is 
dobogóra állhatott a bajnokságon
Fadd-Domboriban rendezték májusban a  sárkányhajósok országos 
bajnokságát. A Senior Open kategóriában induló Vajda Béla, a GSE sár-
kányhajósainak szakosztályvezetője a váci Dunai Sárkányok hajóegy-
ségével 200 méteren arany-, 500 méteren pedig ezüstérmet szerzett.

A „Göd sportjáért” díjazottjai – balról Barazutti László (kajak), dr. Horváth László 
(GSE-elnök) és dr. megyery Csaba (kosárlabda). Schütt István (kézilabda) egy 
későbbi eseményen vette át a díjat, ezért ő hiányzik a képről

Labdarúgás
megyei második a németh 
László Iskola csapata
Gödöllőn rendezték a labdarúgó diákolimpia me-
gyei döntőjét, amelyen a Németh László Iskola má-
sodik osztályos tanulókból álló csapata a második 
helyen végzett. A továbbjutást eldöntő fináléban 
a  gödi gyerekek nagy csatában – a  jelenlévők 
szerint téves bírói döntések után – maradtak alul 
a győztes Szigetszentmiklóssal szemben.
A Bahor Zsolt testnevelő által irányított ezüst érmes 
csapatot Csető Dániel, Horváth Márton, Dankó 
Dominik, Szmejkál Zsombor, Huszti Levente, Kobza 
Gergő, Szilágyi Péter, Dalnoki Áron és Knáb Szabolcs 
alkotta.

Judo
Gorjánácz zsolt a felnőtt 
Eb-n 5. lett csapatban
Negyvennégy ország 360 – köztük 18 magyar – 
versenyzőjével, 14 súlycsoportban Budapesten 
rendezték április végén a felnőtt adidas Judo Eu-
rópa-bajnokságot, amelyen a  magyar válogatott 
tagjaként a 66 kg-osok mezőnyében a Honvéd-Ki-
pex versenyzője, a gödi Gorjánácz Zsolt is tatamira 
lépett.
Az idén 23 éves, korábbi junior világbajnoki ezüst- 
és bronzérmes, U23-as Eb-harmadik, a  2009-es 
felnőtt csapat Eb-győztes sportolója egyéni szám-
ban 2011-ben debütált a felnőttek között. Az idei 
kontinensviadalon már a nyitónapon szőnyegre lé-
pett, de menetelése nem tartott sokáig. A 32 judo-
ka közül nem jutott a legjobb nyolcba. Gorjánácz 
a  hazai közönség előtt a  zárónapi csapatverseny 
során bizonyult sikeresebbnek, ahol a magyar vá-
logatott, a bronzért vívott küzdelmet az ukránok 
ellenében elveszítve végül az ötödik helyen zárt.
Mint dr. Tóth László, a  judoinfo.hu szakportálnak 
nyilatkozva, Gorjánáczot is kiemelve elmond-
ta, örül annak, hogy a  fiataloknak is lehetőséget 
tudtak adni az  Európa-bajnokságon, hiszen ők 
jelentik a jövőt. – Remélem, a legtöbbjüket sikerül 
majd beépítenünk a riói csapatunkba – bizakodott 
a sportvezető.

V. F.

Gorjánácz zsolt (balról az első) korábban az UTE 
versenyzője volt, most a Honvéd-Kipex reménysége 
– úton rió felé Fotó: MJSZ/Horváth György
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Eredmények:
I. helyezett: Lukács István K1 (IV. korcsoport); Báthory Dániel MK1 (I. kcs.); Báthory Dániel–
Velky Donát MK2 (I. kcs.)
II. helyezett: Farkas Lilla K1 (U23); Velky Donát MK1 (I. kcs.)
III. helyezett: Horváth Csenge K1 (IV. kcs.); Sipos Boglárka K1 (III. kcs.); Horváth Krisztina MK1 (I. 
kcs.); MocsáryGergő–Korompai László MK2 (I. kcs.)

Kajak-kenu
Ingyenes iskolai kenu-
oktatóprogramot indított 
a GSE szakosztálya 
A Gödi SE Kajak-kenu Szakosztálya idei új 
projektjeként azon dolgozik, hogy a gödi is-
kolák gyermekeinek ingyen megtaníthassa 
a  kajak-kenuzás és a  vízi közlekedés alapis-
mereteit. 
– A  szakosztály és a  Dunai Vízisport Alapít-
vány képviselői ennek szellemében felvették 
a  kapcsolatot a  három gödi iskola, a  Búza-
szem, a  Huzella és a  Németh László igazga-
tójával.
Felajánlottuk, hogy a Duna-parti településen 
lakó és ott iskolába járó tanulóknak szerve-
zett formában, a  délelőtti testnevelésórák 
keretei között térítésmentesen adjuk át el-
méletben és gyakorlatban a  vízi közlekedés 
és a kajak-kenuzás legfontosabb alapjait. Aki 
pedig szeretné, délutánonként a  szakosztá-
lyi foglalkozásainkon is kipróbálhatja magát 
– fogalmazott Dalnoki Tibor, az alapítvány el-
nöke.
– Az alsógödi Búzaszem Iskola néhány osztá-
lya, testnevelőjük vezetésével már több alka-
lommal is élt a  lehetőséggel. A  gyerekekkel 
ragyogóan tudtunk kenuzni a  dunai kiság-
ban. Június elejére a huzellások programja is 
elkészült, és a  jövőben szívesen látjuk a  Né-
meth László Iskola növendékeit is – tette hoz-
zá Sinkó László, a GSE edzője, a foglalkozások 
vezetője.

V. F.

Kajak
Három versenyző, két érem a szegedi 
világkupa gödi termése
A Szegeden megrendezett Kajak-kenu Világkupán Magyarország 
6 arany-, 8 ezüst- és 4 bronzéremmel az éremtábla élén végzett. A ma-
gyar válogatottban két hajóegységben versenyzett Gödhöz köthető 
kajakos.
Hagymási Réka (egyesülete a  gödi telephelyű MAFC, edzője Makrai 
Csaba) és Horváth Alexandra (EDF DÉMÁSZ) K-2 1000 méteren utasí-
totta maga mögé a  mezőnyt, így aranyéremmel zárt. A  Londonban 
olimpiai ezüstérmet szerző Kammerer Zoltánnal (Grapoplast-Győr VSE), 
Kulifai Tamással (Vasas SC) felálló kajak négyes – melynek további tag-
jai Pauman Dániel és Tóth Dávid (Vasas SC) – 1000 méteren, hasonlóan 
az olimpiához, ezüstérmet szerzett. A versenynapon Áder János köztár-
sasági elnök is megjelent a lelátón. Kammerer, Kulifai és Hagymási egy-
aránt a Gödi SE kajakosaként nevelkedett. 

V. F.

Kajak
GSE-éremhalmozás a tolnai maratonon
Remek formában kezdték az idényt a Gödi SE kajakosai. A tolnai Du-
na-szakaszon rendezett évadnyitó maratonversenyről Sinkó László 
tanítványai összesen 9 érmet hoztak haza.

Kajak
mAFC-ezüst a Hídépítő Kupáról
A fővárosi Hídépítő Kupán a MAFC színeiben Pélyi Dávid tanítványa-
ként versenyző Dolhay Csongor MK1 (törpe – 9 éves – kategóriában) 
500 méteren a 2. helyen zárt.

A búzaszemes gyerekek nagyon élvezték 
a kenuoktatást, az árvíz azonban megtorpantotta 
a június eleji folytatást. A huzellások is jöttek volna...

Hagymási réka (elöl jobbra) a tavalyi, római maraton világbajnokságon 
bronzérmet nyert a felnőttek között. Korábban is sorra hozta az eredményeket 
 Fotó: Luczó Péter
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Kedves olvasóink!
Kérjük, hogy megfejtéseiket minden hó-
nap 25-éig küldjék meg szerkesztőségünk-
nek akár postai, akár elektronikus levélben.

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

A helyes megfejtők között ajándékot sor-
solunk ki. A szerencsés nyertest nyeremé-
nyének átvételéről e-mailben, telefonon 
vagy postai úton értesítjük. Kérjük, hogy 
a megfejtéssel együtt küldjék meg nevü-
ket és elérhetőségüket is.

A 2013. május havi számunkban közölt 
rejtvény megfejtése: „Nyári kalandtáborok 
a Dunánál.”

Gratulálunk a helyes megfejtést beküldők-
nek!
A nyertes ezúttal: Sóbujtó Zsigmond.

A Kaméleon Szépségsziget utalványát 
nyerte.

Labdarúgás
GSE utánpótlás-eredmények
U-19
•  Leányfalu SE – Gödi SE 0-14 (gólszerzők: Martin-Gál 4, Vég-

ső 3, Kolok A. 3, Csánki K., Bányász, Török, H. Zováthi Ö.)
•  Dunakeszi Kinizsi – Gödi SE 1-6 (Martin-Gál 2, Csánki K. 3, 

Török)
•  Gödi SE – Dunabogdány SE 14-0 (Csánki K. 3, H. Zováthi Ö. 

2, Bányász 2, Végső 2, Kiss 2, Csánki A., Mangold, Burger)
•  Perbál SC – Gödi SE: 0-1 (Burger)
•  Gödi SE – Mogyoród KSK 12-1 (Martin-Gál 3, Kolok A. 3, 

Csánki K. 2, Gánti, Török, Végső, Burger)

U-17
•  Gödi SE – Őrbottyán (U19) 2-6 (Csánki, Horpácsi)
•  Kosd SE (U19) – Gödi SE 1-3 (Ráth, Farkas, Balázs B.)
•  Gödi SE – Vác VLSE 1-4 (Ribényi)
•  Gödi SE – Dunabogdány 18-0 (Horpácsi 5, Junghaus 3, Ger-

gely 3, Farkas 3, Máthé 2, Klein, Haczay)
•  Veresegyház VSE – Gödi SE 2-1 (Horpácsi).
•  Gödi SE – Vác Deákvár SE 10-0 (Horpácsi 2, Ribényi 2, H. 

Zováthi B. 2, Pivarnyik 2, Máthé, Illésy)

U-15 
•  Gödi SE – Verőce SE 23-0 (Ribényi 7, Budai 6, H. Zováthi B. 3, 

Sebő 4, Csordás 2, Illésy)
•  Galgagyörk SE – Gödi SE 4-6 (Ribényi 3, Illésy 2, Budai)
•  Gödi SE – Isaszeg SE 12-0 (Ribényi 3, Budai 3, H. Zováthi B. 

3, Csordás, Sebő, Ráth)
•  Vác VLSE – Gödi SE 8-1 (Ribényi)

U-13
•  Gödi SE – Verőce SE 2-1 (Ráth, Lukács)Vác VLSE – Gödi SE 

2-2 (Ráth, Fekete)
•  Gödi SE – Dunakeszi Kinizsi 6-1 (Kukucska 3, Ráth, Székely, 

Nyírő)
•  Gödi SE – Erdőkertes SE 15-0 (Kukucska 4, Ráth 3, Székely 3, 

Fekete 2, Nyírő, Szabó, Király)

A csapatok értékelésére természetesen a bajnokság befeje-
zése után kerül sor.

Röplabda
megyebajnok a Huzella Iskola 
lánycsapata
A IV. korcsoportos lányok versenyében megyebajnok lett a Huzella 
Iskola csapata, maguk mögé utasítva a megyedöntőn Gödöllő, Érd, 
Taksony, Szigetszentmárton és Budakeszi együttesét. A tornán, Pest 
megyében 17 csapat indult. A selejtezőket és a megyedöntőt egya-
ránt veretlenül zárták a gödiek, s egyúttal megszerezték az indulási 
jogot az országos elődöntőre – amelyre lapzártánk után kerül sor –, 
ahonnan pedig az országos döntőbe jutás a cél.
A csapatot Dobor Réka 8.c, Kukucska Rebeka 8.c, Szabó Borbála 8.c, 
Mayer Nikolett 8.c, Törő Tímea 7.b, Stetina Dóra 7.a, Göndös Dorottya 
7.a és Dalnoki Lilla 6.c osztályos tanulók alkották.
A III. korcsoportos lányok is a megyedöntőig meneteltek: a csapat 
Taksonyban bronzéremmel zárt. Ebben a  korcsoportban 23 Pest 
megyei csapat állt rajthoz. A területi döntő második helyéről jutot-
tunk tovább a 7 fős mezőnyből. 
Az együttes tagjai: Nagy Kinga 6.a, Papp Noémi 6.a, Dalnoki Lilla 6.c, 
Szakács Edina 7.d, Petrovánszki Julianna 6.b, Farcádi Szabina 6.b, Tóth 
Zsófia 6.c, Huszár Dóra 5.d, Marschalek Eszter 6.c és Tuza Vivien 7.b.

Tar Bertalan csapata az országos elődöntőbe került
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Nyári Táborok
 
Július 1–5.  Kézmûves tábor
 Agyagozás, textilfestés, papírmasé és 
 társai

Július 8–12.  Báb- és drámatábor
 Bábkészítés, színházasdi, mesemúzeum

Július 15–19.  Lovas tábor
 Lóhoz szoktatás, lovaglás, lovardalátogatás

Július 22–26.  Zene- és néptánctábor
 Ismerkedés a hangszerekkel és a tánc  
 alapjaival

Július 29–aug. 2.  Kis Kukta képzô
 Kenyérkészítés, sütés-fôzés

Augusztus 5–9.  Sporttábor
 Különbözô sportágak kipróbálása (foci,  
 baranta, evezés…)  Meghívott olimpikonok.

Idôtartam: hétfôtôl péntekig, 8-17 óráig
A táborok ára 24 500 Ft, 

amely tartalmazza a napi 3 étkezést. 
Információ és jelentkezés: Simon Mariann 

+36/30/664-6766

84x124hirdetes.indd   1 2013.05.27   23:29:34

Profivet
Állatorvosi Sebészeti Központ és Rendelőintézet

Szeretettel várjuk az ön kedvenceit is 
teljes állategészségügyi ellátással!

Göd, Berzsenyi D. u. 2. (A 2. sz. főút mellett, Dunakeszi felől a 2. utca balra)
Tel.: 06-27/330-195 (rendelési időben), Mobil: 06-20/317-0988

Nyitva tartás: H-P:  8–19-ig, Sz-V: 9–11-ig
www.profivet.hu

– Kötelező (veszettség) és ajánlott védőoltások.
– Teljes körű belgyógyászati, sebészeti és vemhességi kivizsgálás.

– Röntgendiagnosztika, hivatalos diszpláziaszűrés (FDB, fajtaspec.)
– Ultrahangdiagnosztika, hasi-UH, szív-UH, EKG.

– Vemhességi ultrahang, ivarzásdiagnosztika.
– Bőrgyógyászati kivizsgálás, allergiavizsgálatok.

– Vér- és vizeletvizsgáló labor helyben, azonnali eredménnyel!
– A kisműtétektől (pld. ivartalanítás) a csont- és izületsebészeti 

műtétekig, a legbiztonságosabb altatási technikákkal (Izoflurane).
– Csonttörések, csípődiszplázia, szalagszakadások műtéti megoldása.

– Bentlakásos intenzív betegellátás. – Kiszállás házhoz is.
– Ultrahangos fogkőeltávolítás. – Kutya- és macskakozmetika.

Állásajánlat
Állatkórházunkba állatorvosi asszisztenst,

illetve recepcióst keresünk!
Jelentkezés dr. Muka Péter Pál állatorvosnál.

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! 
JÚNIUSI AKCIÓS NYARALÁSOK
Korfu 8 nap repülővel, önellátással 59 900 Ft/fő
Bulgária 8 nap repülővel, 4* félpanzióval  49 900 Ft/fő
Rodosz 8 nap repülővel, önellátással  59 900 Ft/fő
Kos 8 nap repülővel, 3* reggelivel  78 000 Ft/fő
Costa Brava 8 nap repülővel, 3* reggelivel  107 900 Ft/fő
BUSZOS TÁRSASUTAK
Kárpátalja 5 nap, félpanzióval  45 900 Ft/fő
Sorrento 8 nap, reggelivel  68 900 Ft/fő
Svájc 7 nap, reggelivel  112 800 Ft/fő
Szlovénia 4 nap, reggelivel  44 900 Ft/fő
A fenti árak a járulékos költségeket (illeték, biztosítás) nem tartalmazzák.

1 HETES COSTA CRUISES HAJÓUTAK
24 000 Ft/fő-től

Utazási Iroda 
valbonatours.hu 

További több száz akciós ajánlatunkról érdeklődjön 
irodánkban vagy megújult weblapunkon!

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

MKEH szám: U-000921
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&Soul
Body

Shape

2131 Göd, Török Ignác u. 1.
www.soulandbody.hu

+36 30 908 2919
Bejelentkezés szükséges!

Zsírégetés
Izomfejlesztés

Alakformálás
Gyógytorna

Gyógymasszázs
Pszichológiai rendelés...

...egy helyen!

TRX
személyi edzés

Gödön!

AJÁNDÉKUTALVÁNY

A lelek es a test formalasa,
, , ,

SZÉP kártya + Egészségpénztár
elfogadóhely

Ajándékutalványunk egész évben kapható!

/Soulandbodyshape

személyi edzés
Gödön!

A

1000 Ft-tól!

20%-kal olcsóbban!
A katonai kiképzést most

X-Body + TRX 
próbadzés már

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

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

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

Sült hekk: Sült hekk: Sült hekk: 320 Ft/10 dkg 320 Ft/10 dkg 320 Ft/10 dkg 

Amerikai hot dog: Amerikai hot dog: Amerikai hot dog: 390 Ft390 Ft390 Ft

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: 11–21, Sz-V: 12–21 H-P: 11–21, Sz-V: 12–21 H-P: 11–21, Sz-V: 12–21

A házhoz szállítás 1000 Ft felett Gödön ingyenes.
További akciók a Facebookon: rozsdás rákolló

Újra 
kettőt fizetsz,

hármat kapsz akció! 
Június 22-én és 23-án! 

(Helyben fogyasztás esetén!)

 220 Ft/10 dkg 220 Ft/10 dkg 220 Ft/10 dkg
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masszŐrKéPzés

érDeKlŐDni a 
(06 30) 302-1487
mobilszámon lehet.
(Nyilvántartási szám: 00777-2012)

(svédmasszázs) indul Gödön július 20-tól.
MUNKAVÁLLALÁSRA is alkalmas itthon és az uniós 
országokban (az oklevél többnyelvű).
a tanfolyam ára: 39 000 Ft
(részletfi zetés és további 
kedvezmények).

Inno Casa Bau KFT

Házépítés 
és lakásfelújítás,
teljes körű 
kivitelezéssel.

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

www.lakasfelujitas.info

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

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.
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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 június 30-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.+36�30�336�0604  www. abélos-göd.hu

MIRE JÓ?

Felsőgöd, Lenkey u. 1.
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        10 PERC
A SZÉP ÉS KARCSÚ

ALAKÉRT

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

bankkártya-elfogadás

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

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

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

regisztrációs matrica pótlása
•  Opciós jog törlése
•  Származás-ellenőrzés

BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

S Á R G A B A R A C K
VÁ S Á R !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ELŐJEGYZÉSSEL, AKÁR 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS

Tel: 06-20-519-2140
      06-27-332-814

Cím: Göd, Révay u. 16.

A P R Ó H I R D E T É S
HITELEK BANKOKTÓL! Jelzáloghitelek kizárólag ingatlan fedezettel. Problémás hitelek kiváltása, 
végrehajtás, APEH terhek megoldása: BAR listás is lehet a zálogkötelezett. Drága devizahitelét fo-
rint alapúra váltjuk. Közösen megtaláljuk a megoldást. Minden előzetes költséget megelőlegezünk.
Fekete Gyöngyi
Tel.: 06 70 632 8993

FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák kivágása alpintechnikával is, kosaras daruval! 
Elszállítás megoldható.
Tel.: 06 30 463-4070, 06 27 337-353

HÁZHOZ MEGY! Fodrász, gyógypedikűr, gyógymasszőr! Hívd Idikót!
Tel.: 06 70 269-8446

KERESEK ALSÓGÖDÖN 40-50 m2-es ingatlant kis kerttel.
Tel.: 06 30 957 7870

KIADÓ KÉT SZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS TETŐTÉRI LAKÁS FELSŐGÖDÖN nemdohányzó házas-
párnak, vagy egyedül állónak hosszú távra Tel.: 06 70 238 0876

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

ALSÓGÖDI ÁLLOMÁS KÖZELÉBEN EGYSZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS, BÚTOROZOTT ALBÉRLET 
hosszú távrakiadó Tel.: 06 20 966 4966

E G YE D I  B Ú TO R K É S Z Í T É S !
Ingyenes helyszíni felmérés, tervezés.

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

Faanyag védelem, gyalulás, megmunkálás, ger-
endák egyedi méretben is, bitumenes zsinde-

lyek, OSB lapok, szigetelő anyagok.
Tetőléc akció: 3 fm-ig 68 Ft/ fm, Zsindely: 1480 Ft/m2

Svéd, német lambéria akciók, 1100Ft/m2 ártól a 
készlet erejéig. Tüzifa, biobrikett, német brikett, 

kazánszenek, kalodás tüzifa.

2131, Göd Pesti út 116. Tel.: 0627 345 098

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

ROBOGÓVÁSÁR!

SzEmÉLyGÉPKoCSIK KÉSzPÉnzES 
FELváSárLáSA, BIzományoSI ÉrTÉKESíTÉSE, 

HITELÜGyInTÉzÉS.

Karambolos, sérült autóK javítása 
Kárügyintézéssel együtt.

Autószerviz, javítás, olajcsere, gumiszerelés!

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

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

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

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, 
Hifitornyok 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 
1427 m2 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.

Családi napközi, babysitter, házi 
idősgondozó-betegápoló  tanfolyamok: 
Vác, Oktatásszervező Iroda. Tel.: (06 20) 
566-5047, infó: www.gyermekoldal.hu

A Cronos Társkereső váci irodája 60 
ezer klubtaggal várja Önt a Dunakanyar 
régióban. Most Ön következik! 
Tel.: (06 20) 566-5047, infó: vac.ctk.hu

Gödön szoba-konyhás albérlet kiadó. 
Megtekinteni telefonos egyeztetést 
követően lehetséges. Telefonszám: 
(06 30) 550-9905.

Tel.: 06/27-333-720 
mobil: 06/20-263-7063

Cím: 2132 Göd, Ady Endre u. 2. 
(felsőgödi vasútállomás)

nyitva tartás:
Hétfő-Péntek 10.00-18.00 

Szombat 9.00-12.00

Hoya prémiumkategóriás, 
progresszív szemüveglencse 

már 32 700 Ft-tól.
Hoya dioptriás, polarizált 

napszemüveglencsék 
már 6500 Ft-tól.

Rétegakció! A SHV-réteg 
(Super Hi-Vision) árán most 

HVLL-réteget (Hi-Vision LongLife) 
is kaphat!

Fényre sötétedő 1,55-ös lencsék 
már 9000 Ft-tól.

Az akció 2013. július 30-ig tart!
Nézzen be hozzánk!

szemcsi optika

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



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)

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°°




