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A nyári táborok időpontjai:
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. 

A nyári táborok időpontjai:A nyári táborok időpontjai:

Nyári lovas táborok

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

Testületi ülés júniusban
Munkaterv szerinti ülés – 2013. június 26. 

Napirend előtt
Napirend előtti felszólalásában Markó József polgármester röviden 
értékelte az árvízvédelmi munkálatokat. Összefoglalójában elmond-
ta: a  városban a  védekezés szervezetten, fennakadásoktól mente-
sen, jelentős állami részvétellel valósult meg. Külön kiemelte, hogy 
a gátakon rengeteg helyi és távolabbról érkező önkéntes dolgozott, 
a gödi vállalkozók pedig felajánlásaikkal segítették a munkát. Az ár-
vízi védekezésben részt vett hivatásos személyeket és önkénteseket 
június utolsó hétvégéjére ünnepségre invitálta, amelyen az Önkor-
mányzat köszönetét fejezi ki a helytállásért. 

Az áradással összefüggésben jelentkező, nehezen elviselhető szú-
nyoginvázióval kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy a gyé-
rítést július15-éig állami hatáskörben a  Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság látja el. A feladatot csak ezt követően kapja vissza a kistérség, 
amikor is mindent elkövetnek majd a helyzet mielőbbi normalizálá-
sáért. (Részletesebb tájékoztatás a 17. oldalon olvasható.)

Csökkennek a szemétszállítási díjak
A július elsejével hatályba lépő törvény értelmében az év második 
felében országosan – így Gödön is – 10 százalékkal csökken a sze-
métszállítási díj mértéke. (A díjszabásról és a  részletekről a  lap 15. 
oldalán adunk tájékoztatást.)

Módosították a településképi bejelentési eljárásról szóló 
rendeletet
Bertáné Tarjányi Judit főépítész előterjesztésében a testület elfogad-
ta azt a  módosító javaslatot, amely a  településkép rendezettségé-
nek megőrzése érdekében szabályozni kívánja egyes építmények 
létesítését. A bejelentési kötelezettség bevezetésével megelőzhető-
ek lesznek a telekhatár közelébe épített melléképületek vagy a rek-
lámtáblák kihelyezése miatt keletkező szomszédviták is.

Megszavazták a helyi esélyegyenlőségi programot
Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke bemutatta a testületnek 
a törvényi előírás szerint elkészített helyi esélyegyenlőségi progra-
mot. (A dokumentum tartalmával külön cikkben foglalkozunk a lap 
10–11. oldalán.)  

Pályázatot írtak ki a Szivárvány Bölcsőde intézményvezetői 
álláshelyére
A Joó Istvánné bölcsődevezető nyugdíjba vonulása miatt megürese-
dő álláshelyre kiírta az Önkormányzat a pályázatot, amelynek részle-
tes szövege megtekinthető a városi honlapon (www.god.hu). 

Módosították az Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát
A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága hi-
ánypótlási felszólítására, valamint az intézmény vezetőjének kiegé-
szítésével négy pontban módosította a testület az Alapszolgáltatási 
Központ alapító okiratát.

Újabb támogatásokat szavazott meg a testület 
Dr. Bognár László, a  Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, illetve 
Forró Gábor, a  Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 
elnökének előterjesztésében támogatásokról döntött a  testület. 
A támogatottak névsorát a 4. oldalon közöljük. 

Új igazgató a Település-
ellátó Szervezet élén

Pályázatot írt ki Göd 
Város Önkormányza-
ta a  Településellátó 
Szervezet igazgatói 
pozíciójára. Négy ér-
vényes pályázat érke-
zett, s a júniusi képvi-
selő-testületi ülésen 
Markó József polgár-
mester a  napirend 
előterjesztőjeként 
Mucsi László kineve-
zését ajánlotta, aki 

a hozzá hasonlóan felkészült többi pályázóval 
szemben helyismeretével vívta ki a  Képvise-
lő-testület többségének támogatását. Mucsi 
László 48 éves, nős, egy nagylány édesapja, s 18 
éve Vácról költözött Gödre. A Magyar Testneve-
lési Egyetemen sportmenedzseri, a  Budapesti 
Közgazdasági és Államigazgatási Egyetemen 
személyügyi szakközgazdász diplomát szer-
zett. A  versenyszférában tizenöt éves vezetői, 
szervezői, a  településellátás területén pedig 
kétéves nonprofit, közhasznú gazdasági társa-
sági ügyvezetői tapasztalattal rendelkezik. 
– Ideköltözésem után, bekapcsolódva a  he-
lyi egyesületi és civil életbe, 1998-ban egyéni 
jelöltként önkormányzati képviselő lettem, 
s a testületben bizottsági elnökként is dolgoz-
tam. 2013 januárjától a  Polgármesteri Hivatal-
ban az élelmiszer-közbeszerzést koordináltam, 
illetve részt vállaltam a  városi ingatlanvagyon 
fejlesztésében.
A városi költségvetés jelentős részét kitevő, 
a  város működőképességében meghatározó 
szerepet betöltő Településellátó Szervezet ve-
zetőjeként arra törekszem, hogy megerősítsem 
a szolgáltató jelleget, takarékos gazdálkodással 
optimalizáljam az  egyes tevékenységeket, és 
a  tulajdonos Önkormányzattal együtt az  erő-
források egyeztetésével értékteremtő fejlesz-
téseket hajtsunk végre – nyilatkozta kinevezése 
kapcsán Mucsi László.

VPK

Mucsi László, a Település-
ellátó Szervezet újonnan 
kinevezett igazgatója

Tájékoztató a 2013. június 26-i képviselő-testületi 
ülésen jóváhagyott önkormányzati támogatásokról

Kérelmező neve
A támogatás 
felhasználásának célja

Megítélt 
támogatási 
összeg

Oláh Gergely (kajakozó)

Portugáliában megrendezett 
maratoni kajak-kenu Európa- 
bajnokságon történő 
részvétel

50 000 Ft

Gödi Diák 
Sportegyesület 
Röplabda Szakosztálya

Működési támogatás 
terembérleti és nevezési 
díjak kifizetéséhez

250 000 Ft

Göd Városi 
Polgárőrség KKE

A 2013. évi működési 
támogatás kiegészítése

 40 000 Ft
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A Nemeskéri úti temető rendezése
A temetőben szükségessé vált egy új urnafal létesítése, két másikat 
pedig meg kell erősíteni, mert nem felelnek meg a  szabványnak. 
A temetőrendezés későbbi ütemeiben a Rómaiak útja felől emelnek 
majd el újabb urnafalakat, illetve kriptákat, díszsírhelyeket alakíta-
nak ki és újítanak fel. 

A Búzaszem Iskola kérése
Az iskolaépítés második ütemének feltétele, hogy további parkoló-
helyek létesüljenek az intézmény környezetében. A Szakáts-kert fel-
ső részén található parkolót ezért a Szakáts-kert Kft. átengedi az is-
kola céljaira. Az Önkormányzat hozzájárult a területhasználathoz.

Elbírálták a TESZ intézményvezetői álláshelyére érkezett 
pályázatokat
Markó József polgármester előterjesztésében és a jelen lévő pályá-
zók megkérdezése után a beérkezett pályázatokról nyílt ülésen tár-
gyalt a  testület. Az  előterjesztő javaslata alapján – és más javaslat 
hiányában – a TESZ intézményvezetői posztjára Mucsi Lászlót válasz-
tották meg. (Részleteket a 4. oldalon olvashatnak.)

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (számláin lévő összegek + pénztár): 28 874 
A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (számlákon lévő összegek + pénztár): 3 102 
A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 39 494
A lekötött betétek összesen: 405 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (számlákon lévő összegek + pénztárban lévő 
összegek + lekötött összegek):

476 470

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: nincs
A mai napig befolyt 2013. évi adóbevételek összege: 662 462
A normál fi nanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió forintot 
meghaladó tétel: Pólus Palace Zrt.-től épület vásárlása:

20 000

A fenti táblázat a 2013. június 26-ai állapotokat mutatja.
Dr. Pintér György

alpolgármester

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

Elbúcsúztatták 
az önkormányzati 
bölcsőde nyugdíjba vonuló 
vezetőjét
A Szivárvány Bölcsődében június 28-án ün-
nepélyes keretek között köszönték meg 
a  nyugdíjba vonuló Joó Istvánné intézmény-
vezető több évtizedes szakmai munkáját. 
Az  ünnepeltet az  Önkormányzat Szociális 
Bizottsága nevében Lenkei György bizottsági 
elnök köszöntötte, beszédet mondott Markó 
József polgármester és dr. Pintér György alpol-
gármester. A  megüresedő vezetői állást pá-
lyázat útján tölti be az Önkormányzat. Az in-
tézmény irányítását jelenleg Ráczki Marianna 
megbízott intézményvezető látja el.

Pályázat bölcsődevezetői 
állásra
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete pályázatot hirdet a Szivárvány Bölcsőde 
intézményvezetői álláshelyére. A  megbízás 
öt évre szól. A  pályázati kiírás megtekinthető 
a  Nemzeti Közigazgatási Intézet weboldalán 
(www.nki.gov.hu), a Szociális Közlönyben, illetve 
Göd város honlapján (www.god.hu).

Háziorvosok helyettesítése 
a felsőgödi orvosi 
rendelőben
A dr. Gál Péter és dr. Kamarás Attila háziorvosok 
nyári szabadságának idejére vonatkozó helyettesí-
tési rendről a gödi televízió képújságjában, illetve 
a városi honlapon (www.god.hu) olvashatnak tájé-
koztatást.

Tisztelt Gödi Polgárok!
Június első felében példaértékű összefogással védtük meg 
a  várost a  Duna minden eddiginél magasabb vízszinttel járó 
áradásától. A  szervezetten zajló értékmentő munkáért köszö-
net illeti a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a KÖVIZIG, a rendőr-
ség, a polgárőrszervezetek, a Közterület-felügyelet és a városi 
intézmények dolgozóit, a Gödi Sportegyesület és más civilszer-
vezetek tagjait, a Piarista Szakképző Iskola tanárait és diák jait, 
a segítségüket felajánló helyi és környékbeli vállalkozókat, 
a  gátakon dolgozók ellátásában segédkező éttermeket, illetve 
a gödi és más településekről érkező civil segítőket, akik fárad-
ságot nem kímélve dolgoztak a gátakon, valamint mindazokat, 
akik hivatásukat teljesítve vagy önkéntesként részt vettek a si-
keres védekezésben. 

Göd Város Önkormányzata és a magam nevében, kérem, 
fogadják köszönetemet!

Markó József
polgármester
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A gödi televízió mindjárt a  tetőzés utáni napokban műsorára 
tűzte az árvíz elleni védekezés különböző helyszínein forgatott 
tízperces filmjét, amely megörökítette a dunai partszakaszokon 
széles körű összefogással folyó munkát, és visszaadta azt a fele-
melő hangulatot is, amelyet – nem túlzás ezt állítani – életük ritka 
pillanataiként őrizhetnek meg magukban mindazok a hivatásu-
kat teljesítők és civilek, akik a közös ügyért közösséggé kovácso-
lódva, időt és fáradságot nem kímélve dolgoztak kint a gátakon. 
Az ár azóta levonult, a víz és az élet visszatért megszokott med-
rébe. De a nyár első napjainak eseményeire érdemes még egy-
szer visszatekintenünk.
– Már az  előrejelzésekből tudni lehetett, hogy rendkívül ma-
gas vízállást okozó, rekordméretű árhullám közeledik a  Duna 
magyarországi szakasza felé. A  várható katasztrófahelyzetre 
a kormány is nagy erőkkel készült, és helyi szinten is elindultak 
a szervezési munkák – mondta Markó József polgármester, akit 
az  árvízzel kapcsolatos tapasztalatok összegzésére kértünk. 
– Az  előző évek áradásai alapján tudtuk, hogy melyik partsza-
kaszon milyen problémákkal kell számolnunk, és milyen mód-
szerekkel védekezhetünk. Göd a  Duna mellé épült települések 
sorában azok közé tartozik, amelyeket megfelelő gátak védenek, 
de vannak olyan szakaszok, ahol nem épült ki a védműrendszer, 
az alacsonyabban fekvő területeken pedig a belvizek jelenthet-
nek gondot. A  felkészülési időszakban megtörtént a  védeke-
zésben részt vevők mozgósítása, a vízhez közeli ingatlanokban 
lakók tájékoztatása, a  kritikusnak számító partszakaszokra pe-
dig felelősöket jelöltünk ki. Az ő irányításukkal időben megkez-
dődött a  gátak megerősítése, a  védművel nem óvott részeken 
pedig az  ideiglenes gátak megépítése homokzsákokból. Alsó-
gödön, a strandnál két fő helyszíne volt a védekezésnek: a GSE 
Kajak-kenu Szakosztályának épületei, illetve a Széchenyi csárda. 
Felsőgödön főként a  Kék Duna üdülőt, illetve az  attól északra 

eső gátszakaszt kellett védeni. 
Nem gödi terület ugyan, de 
a  Sportterasztól a  Szeszgyár 
utcáig terjedő sződligeti gát-
szakaszt is a  gödi védekezők 
biztosították. Példás össze-
fogással dolgoztak minden 
helyszínen. Egyetlen korábbi 
árvíznél sem volt tapasztalha-
tó ilyen mértékű állami jelen-
lét, ilyen fokú szervezettség, 
ilyen folyamatos ellátás anyag 
és emberi erőforrás tekinte-
tében. A  védekezési munkák 
irányítását a  III. riasztási foko-
zat elrendelésétől a Katasztró-
favédelmi Igazgatóság vette 
át az Önkormányzattól. A köz-

ponti irányításnak köszönhetően Gödön is kiváló szakemberek 
vezényletével folyt a védekezés. A tetőzés körüli napokban a Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság állományából Gödre vezérelték 
Kovács István századost, aki két munkatársával együtt a Polgár-
mesteri Hivatal egyik irodájában rendezkedett be. Nagy hozzá-
értéssel és teljes nyugalommal irányították a munkafolyamatot, 
háromóránként jelentéseket küldtek az országos központba, és 
példás együttműködést alakítottak ki a Közép-Duna-völgyi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖVI-
ZIG) helyi szakembereivel, az önkormányzattal, a rendőrséggel, 
valamint a polgárőrszervezetekkel. 

A Göd Városi Polgárőrség több mint 160 órán át látott el 
nappali és éjszakai szolgálatot, közel húsz fővel. Részt vet-
tek a 2-es számú főút lezárását követő forgalomirányításban, 
a  lakosság szórólapos tájékoztatásában, valamint a  gátak 
építésében is. Rendszeresen ellenőrizték a kitelepített ingat-
lanokat, hogy az  őrizetlen értékekben kár ne essen. Biztosí-
tották az  információcserét a  védekezésben részt vevő szak-
mai egységek között. Segítették a kerékpárutak gátra vezető 
szakaszainak a forgalom elöli lezárását. Közlekedési táblákat 
helyeztek ki a  megváltozott forgalmi rend jelölésére, majd 
a tetőzést követő napokban a takarítás és fertőtlenítés meg-
kezdéséhez nyújtottak segítséget a lakosságnak. Mindezt tár-
sadalmi munkában tették. 

VPK

Árvíz után
hétköznapi hőseink
Június elején minden eddiginél magasabb vízállással 
érkező árhullám érte el Magyarország Duna menti te-
lepüléseit – köztük Gödöt is. Városunkban június 9-én 
tetőzött az ár, de a védekezés – a megelőző és az utó-
munkálatokat is beleértve – heteken át tartott.

Az árvízi védekezés helyszínein a  munkában részt vevők kézről 
kézre adogatták a homokkal megrakott zsákokat  Fotó: Juhász Emese

Néhány héttel ezelőtt aggódva vártuk, vajon hol tetőzik majd a Duna. De az ár békében levonult, 
és nagyobb károkat nem okozott.  (Felsőgödi partszakasz.)  Fotó: Juhász Emese
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– A hivatásosok munkáját soha nem látott mértékű civil összefo-
gás támogatta – folytatta a polgármester. – A helyi vállalkozók 
munkaeszközeiket, gépeiket, járműveiket ajánlották fel segítsé-
gül, egy-egy helyszínen a  vízügyi szakemberek, polgárőrök és 
kivezényelt rendőrök mellett olykor több száz önkéntes töltötte 
zsákokba a  homokot, építette a  gátakat. Időnként édesanyák, 
nagymamák érkeztek közéjük újabb és újabb tálca palacsintá-
val, süteményekkel, a helyi éttermek tulajdonosai pedig termé-
szetesnek tartották, hogy gondoskodjanak a  környezetükben 
dolgozók élelmezéséről… Nem lehet elégszer megköszönni 
a mindenfelől érkező segítséget. Június utolsó hétvégéjén a Szé-
chenyi csárdánál és a Duna-part Nyaralóházak területén is tartot-
tunk egy kis ünnepséget, ahol oklevelet adtunk át az árvízi véde-
kezésben élen járóknak, de az ott elhangzott köszönet valójában 
mindazoknak szólt, akik bármilyen formában részt vállaltak 
a munkákból, és áldozatot hoztak a közös ügyért. Lelkesítő volt 
megtapasztalni ezt az összefogást – mondta a polgármester.
– Az árral szembeni védekezés az alsógödi partszakaszokon kívánta 
a legnagyobb erőfeszítéseket. A felsőgödi területeket ugyanis erős 
védművek védik. Ezeket a gátakat a Városfejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizottság javaslata alapján éppen idén tavasszal vizsgáltatta 
át és javíttatta ki a KÖVIZIG-gel az állam mint tulajdonos. Felsőgö-

dön sehol sem kellett attól tartani, hogy a Duna kiönt a medréből, 
és elárasztja a környező területeket. Alsógöd egyes részein viszont 
pontosan ezt a  veszélyt kellett elhárítani – fogalmazott Kovacsik 
Tamás, a  bizottság elnöke. – A  kajakosok csónakházánál a  spor-
tolók összefogásával épült meg az  alkalmi gát – a  GSE élen járt 
az árvízi védekezésben. A Széchenyi csárdánál pedig az FTC szur-
kolói, a híres „B-közép” csapata jelentkezett munkára, vagy 50 fővel.  

A Közterület-felügyelet munkatársai regisztrálták a felajánlá-
sokat: az eszközöket, az élelmiszeradományokat, a munkára 
jelentkező helybeli, pesti és még távolabbról érkező önkén-
teseket. Ők irányították az embereket az egyes gátszakaszok-
ra, amelyekkel folyamatosan tartották a kapcsolatot – tudtuk 
meg Gergely Mártától, a felügyelet munkatársától. 
– Igyekeztünk mindenben rendelkezésére állni a  hatóságok 
munkatársainak. Segítettük az egyes egységek közötti infor-
mációcserét, és támaszkodhattak ránk a lakossági bejelenté-
sekkel, segítségkérésekkel kapcsolatban is. Naponta kétszer 
jártuk végig a  teljes gödi gátszakaszt, ellenőriztük a  gátak 
állapotát, fotódokumentációt készítettünk. Ahol kellett, meg-
tisztítottuk az eltömődött átereszeket, árkokat. Homokzsáko-
kat hordtunk ki és raktunk le azoknál az idősebb lakosoknál, 
akik egyedül nem tudták volna megoldani a  feltörő talajvíz 
elleni védekezést. Egy sződligeti idős asszony kitelepítésében 
is segédkeztünk, mivel Göd felől könnyebben megközelíthe-
tő volt az elöntött ingatlanja. A mi feladatunk volt a lakosság 
folyamatos tájékoztatása hangosbemondón keresztül és szó-
rólapokkal. Az ennivaló és a védőital gátakra szállításában is 
részt vettünk – mondta el Szeri Mihály, a szervezet vezetője. 

VPK

AJÁNLÓ
Az árvízi események helyszínein forgatott, A mi Dunánk 
című filmet újra műsorára tűzi a gödi televízió. A film ve-
títésének időpontjai: július 17. (szerda) 18.00 óra, július 18. 
(csütörtök) 18.20 óra és július 22. (hétfő), 18.20 óra.

A hivatásukat végzők mellett a gátakon rengeteg önkéntes is 
dolgozott, a helyi vállalkozók pedig munkagépekkel segítettek 
a védekezésben

A feltörő buzgárok elleni védekezésben is sokan vettek részt. (A kép 
a felsőgödi gátszakasznál készült.)

Az ár levonultával az Önkormányzat ünnepségre hívta 
az árvízvédelemben helyt állt hivatásosokat és civileket.  
A kép az alsógödi Széchenyi csárdánál készült

A védekezésben élen járók oklevelet és  ajándékot vehettek át  
a polgármestertől. (Balra Baczur László gátőr, jobbra Markó József 
polgármester, mögötte dr. Pintér György alpolgármester.)
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A június eleji árhullám közeledtével, a va-
sárnapi tetőzés előtt már a  hét elején 
megkezdődött a  védekezés Alsógödön, 
a  GSE vízi telepénél és a  Széchenyi csár-
dánál. Kiss Gábor az  étterem, és a  Nagy 
Árpád, a szakosztály vezetője még időben 
összehívta a  válságstábot, köztük az  ön-
kormányzati és az  egyesületi vezetőket, 
hogy a  munkálatokat még időben meg-
tervezhessék. A  védekezés koordinálásá-
val az  önkormányzat dr. Horváth Lászlót, 
a GSE elnökét bízta meg. 
A gátat hatalmas összefogással néhány 
nap alatt elkészítették. A  munkákból 
a  szülők, a  sportoló gyermekek, civilek, 

más egyesületek sportolói és hivatalos 
személyek egyaránt kivették a  részüket. 
A hajózási tilalom idején a fiatalok edzés 
helyett rakták a  zsákokat. Ezen a  gátsza-
kaszon több mint 170 köbméter homokot 
és közel 17 ezer zsákot használtak fel. Te-
tőzéskor, a  buzgárok okozta szivárgások 
idején volt, hogy tucatnyi szivattyú tette 
a dolgát a csónakház előtti területen.
A Duna itt is rekorddal, az  étterem és 
a csónakház küszöbszintje fölött mintegy 
70 centiméterrel tetőzött, ami azt jelenti: 
ha nincsenek a  zsákok, az  ajtókon át 70 
centi magas víz érkezett volna az  épü-
letekbe. A  gondos előkészületeknek kö-

szönhetően sikerült az  értékmegóvás. 
A  gátépítést napokon keresztül 24 órás 
ügyelet követte, majd az  árhullám levo-
nulása után jöhetett az eredeti állapotok 
gyors visszaállítása, a  homok elszállítása, 
a takarítás, fertőtlenítés…
Az alsógödi összefogásról több orszá-
gos médium is beszámolt. A  védekezés-
ről a  Hír TV híradója élőben közvetített, 
a  Magyar Kajak-kenu Szövetség pedig 
hírlevélben tájékoztatta a  médiumo-
kat. A  Magyar Nemzet Edzeni márpedig 
kell – A  súlyos károk dacára nem áll meg 
az élet a vízi telepeken címmel közöl hosz-
szabb beszámolót. A cikkben Seregi Péter 
– az  egyik versenyző édesapja – éjszakai 
„élménybeszámolójára” hivatkozva írják: 
„Sok nagyszerű embert ismertem meg. 
A sok nehézség ellenére nagy élmény volt 
ez az éjszaka. Ne feledjük el megemlíteni, 
Simi egy ilyen éjszakát követően, néhány 
órai pihenés után, reggel elvitte a  sráco-
kat evezni Soroksárra, hogy ne legyen 
annyi kiesés az edzésben.” „A magyar ka-
jak-kenu aranyfedezetét Simi, azaz Sinkó 
László, és a hozzá hasonló emberek adják” 
– fogalmazott az újságíró…
A GSE idén 30 esztendős szakosztálya így 
ünnepelte június 9-én az előre meghirde-
tett jubileumát…
A GSE Kajak-kenu Szakosztálya, a  Dunai 
Vízisport Alapítvány és a Széchenyi csárda 
dolgozói köszönetüket fejezik ki minda-
zoknak, akik az árvízi munkálatokban se-
gítettek, és az ott dolgozókat támogatták!

Vasvári Ferenc

A GSE Kajak-kenu Szakosztályának csónakháza közvetlen veszélyben volt: 70 cm magasan 
öntöttel volna el az ár, ha nincs a sportolók rendkívüli összefogása

Ezek a kigyúrt, hatalmas emberek, akik közül többen minden látha-
tó erőlködés nélkül egyszerre négy homokzsákot vittek, egy nap 
alatt megépítették azt a védművet, amely megakadályozta, hogy 
a víz elöntse az éttermet. Ezek a fiúk úgy érezték, hogy itt a helyük 
a gáton. S akiket máskor csak „futballhuligánokként” emlegetnek, 
azok most példásan helytálltak, és valóban értéket mentettek.
Komoly munka folyt még a Szakáts-kertben is, ahol a Piarista Szakis-
kola tanárainak és tanulóinak köszönhetően sikerült megakadályoz-
ni, hogy a halastó zsilipjén át a Duna betörjön a kertbe, és a tóból 
elússzon az egész halállomány. 
Károk, persze, így is keletkeztek, hiszen a talajból felszivárgó bel-
víz miatt a csónakházban, a Széchenyi csárdában és számos más 
helyen is szükség lesz festésre, javításokra, a felázás nyomainak 
eltüntetésére. Ám mindez elenyésző veszteség ahhoz képest, 
amit a gátakon átömlő víz okozhatott volna. 
A feltörő buzgárok és a belvizek több helyen jelentettek problé-
mát a felsőgödi szakaszon, például a Duna-part Nyaralóházaknál 
vagy a Sportterasznál, illetve magánházaknál is. De a hatékony 
védekezésnek köszönhetően ezek a  károk sem jelentősek. Vá-
rosszerte több helyen megfigyelhető, hogy a  víznyomástól 1-2 
centimétert megsüllyedt néhány járda, egyes helyeken – példá-

ul az alsógödi strandnál a révkikötő közelében – végigrepedt és 
megsüllyedt a támfal. Javításokra tehát szükség lesz, de összes-
ségében véve azt mondhatjuk: minden idők eddigi legnagyobb 
árvize békében levonult, és a közös erőfeszítéseknek köszönhe-
tően nem okozott nagyobb károkat a városban. 

Koditek Bernadett

Az FTC szurkológárdája a Széchenyi csárdánál egy nap alatt építette 
meg az éttermet védő gátat

Sportos összefogás Alsógödön
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Nemzeti Összetartozás Napja
Június első napjainak gödi eseményei közül messze kiemelkedett 
az  1920-as trianoni békediktátum aláírására és annak következ-
ményeire való emlékezés.

Városunkban idén a  művelődési ház nagyterme adott otthont 
a rendezvénynek. A megemlékezést kísérő műsort ez alkalom-
mal a  Búzaszem Iskola pedagógusai és növendékei állították 

össze és adták elő. Versekkel és a Kárpát-medencét körülölelő nép-
zenével, felvidéki, gyimesi, zalai, füzesi, dél-alföldi muzsikával han-
golták az egybegyűlteket vitéz dr. Horváth Pál nyugállományú dan-
dártábornok emlékező beszédéhez.
„Még ma is  probléma, hogy néha olyan emberek szólalnak meg 
a különböző médiumokban Trianon kapcsán, akiknek történelemis-
merete hiányos – figyelmeztetett mindannyiunkat a tábornok. – 
Nemzeti tragédiánkat Trianon óta a  széthúzás, a  nemzeti egység 
hiánya jellemzi. Nemzeti egység azért nem tud, illetve nem tudott 
kialakulni, mert azt tudatosan mindig szétverték.” 
 Az ünnepség szónoka szerint a diktatúra évtizedeiben keresztény 
hitünk tudatos gyengítése is a nemzeti egység ellen dolgozott. 
Ma már ott tartunk, hogy néha nem tudjuk eldönteni, merre is ke-
ressük a  helyes irányt. Ahogyan Horváth Pál fogalmazott: „amit 
az alagút végének látunk, az csupán egy világító szentjánosbogár”. 
Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a magyar értelmiség erősen pola-
rizálódott. A tudásnak egyre kevesebb a becsülete, az erkölcs ere-
je lankadni látszik, az etikai normák alig tapinthatóak. Éppen ezért 
a veszély óriási, napjaink világában egymást követik a pénzügyi, gaz-
dasági, politikai, kulturális és szellemi válságok. A drákói megszorítá-
sokat pedig a társadalmak többé már sehol a világon nem tolerálják. 
„Az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján nem-
zetünk határokon átívelő egységére is emlékezzünk. Éljük át együtt 
az összetartozás örömét! Emlékezzünk méltósággal, és ne feledjük 
feladatunkat: a mai ifjakat meg kell tanítanunk igaz történelmünk-
re és arra, hogy soha nem adhatjuk fel nemzetünk értékeit és nem 
mondhatunk le soha az idegenbe szakadt honfitársainkról. 
Ha napról napra egyre többen fogunk össze, egységben és szeretet-
ben, akkor nemzetünk hitben és lélekben erősödik, és újra felemel-
kedik, s akkor megvalósul a magyar feltámadás” – fejezte be emléke-
ző beszédét vitéz dr. Horváth Pál.

V. Pálfai Kinga

Júniusban Gödön elhunytak
Ocskai Józsefné (sz.: Leitner Margit) 88 éves
Gyenes József Sándor 66 éves
Tóth Tibor Ferencné (sz.: Szabó Mária) 75 éves
Szabó Lajos 74 éves
Inhof Miklós Pál 76 éves
Stolba Ferencné (sz.: Sárközi Valéria) 75 éves

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen 
szerettünk, Vecserka József elhunyta alkalmából 
személyesen, virágokkal fejezték ki részvétüket, 
illetve írásban vagy telefonon nyilvánították 
ki együttérzésüket, lélekben velünk voltak és 
fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Júniusban Gödön házasságot kötöttek
Barek Péter Gerzson és Tamás Erika Mária
Tóth Zoltán és Herbák Csilla
Schottner Domonkos és Tellér Anikó
Hegyvári Marcell Gábor és Bali Emese
Takács Attila és Gyetvai Zsóka
Trefois Michael és Kriston Katalin Éva

Koszorúzás Alsógödön, a Petőfi téren az Országzászlónál

Csányi József képviselő a megújult Rákóczi úti  
járdaszakaszon

Befejeződött a tervezett 
járdaépítés
Több mint két kilométer járda épült meg az elmúlt 
hónapokban a Képviselő-testület határozata alap-
ján, közel 19 millió forintos értékben. 
Az új járdák térkőburkolatos kivitelben, másfél mé-
teres szélességben készültek, a helyi adottságok-
hoz igazodva a  Honvéd soron a  Virág és a  Jászai 
utcák között, a Nemeskéri úton a Jókai és a Lázár; 
a Pöltenberg és a Kölcsey; illetve a Jókai utcák kö-
zött, illetve a Rákóczi úton a Szent István és a Ha-
rang, illetve a Harang és a Kiss utcák között. Emel-
lett megjavították a  Pesti út 29. előtt a  buszváró 
lépcsőjét, valamint a  felsőgödi vasúti aluljáró tö-
rött lépcsőfokait is. Csányi József képviselő köszöni 
a lakók türelmét, és továbbra is támogatja a város 
egyik legfontosabb útjának számító Rákóczi út 
újabb járdaszakaszainak megépítését.

VPK
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A Szociális Bizottság a  program 
kidolgozásával törvényi kö-
telezettségének tett eleget. 

A  vonatkozó jogszabály értelmében 
ugyanis a  jövőben az  önkormányza-
tok csak abban az esetben juthatnak 
hozzá állami és európai uniós forrá-
sokból származó támogatásokhoz, 
ha rendelkeznek úgynevezett helyi 
esélyegyenlőségi programmal. A  do-
kumentum elkészítésében az  önkor-
mányzat mellett részt vettek a  város 
intézményei, a Családsegítő Központ, 
az Alapszolgáltatási Központ, a Gyer-
mekjóléti Szolgálat, a  Pedagógiai 
Szakszolgálat, a háziorvosok és a vé-
dőnői szolgálat, az  iskolák és az óvo-
dák vezetői, valamint gyermekvédel-
mi felelősei, illetve a legkülönbözőbb 
társadalmi szervezetek. Az  utóbbiak 
közül például az  alsógödi és a  felső-
gödi karitászcsoport, a  Napos Oldal 
Nyugdíjas Klub, a  Lámpás ’92 Köz-
hasznú Alapítvány, a  Mozgáskorlá-
tozottakat Pártolók Klubja, a  Jövőért 
2007 – A Cigányság Felemelkedéséért 
és Támogatásáért Egyesület és még 
sokan mások. 
– Egy központilag kiadott segédlet 

alapján dolgoztunk, de így is hónapo-
kon át tartott a  többlépcsős munka-
folyamat. Először is munkacsoporto-
kat alakítottunk a hátrányos helyzetű 
társadalmi célcsoportok – a mélysze-
génységben élők, a  romák, a  nők, 
a  gyermekek, az  idősek és a  fogya-
tékkal élők – esélyegyenlőtlenségi 
problémáinak feltárására. Az  egyes 
területek szakembereiből álló cso-
portok az aktuális állapotok részletes 
felmérése után helyzetelemzéseket 
készítettek. E tanulmányokra ala-
pozva dolgoztuk ki minden egyes 
célcsoportra vonatkozóan azokat 
az  intézkedési terveket, amelyekben 
meghatároztuk, hogy milyen konk-
rét lépéseket kell tennünk a  problé-
mák felszámolására – mondta el dr. 
Kármán Gábor, az Önkormányzat ha-
tósági osztályának vezetője, aki esély-
egyenlőségi koordinátorként irányí-
totta a projektet. 
A kijelölt koordinátorok képzését és 
a  teljes munkafolyamat szakmai tá-
mogatását-felügyeletét az  Emberi 
Erőforrások Minisztériumának (EMMI) 
felnőttképzési és módszertani hát-
térintézete, a Türr István Képző és Ku-

tató Intézet (TKKI) látta el, mentorok 
révén. Lenkei György, az  Önkormány-
zat Szociális Bizottságának elnöke 
úgy látja, a  gödi program a  széles 
körű szakmai összefogásnak köszön-
hetően rendkívül magas színvonalon 
készült el. A  dokumentum országos 
összehasonlításban is kitűnt a  többi 
közül. A  kutatóintézet vezető mun-
katársai az  értékeléskor mintaként 
állították a többi település elé a gödi 
esélyegyenlőségi programot, és fel-
kérték az Önkormányzatot egy olyan 
módszertani konferencia megszerve-
zésére, amelynek célja, hogy a  gödi 
munkafolyamatban részt vevő mun-
katársak megosszák tapasztalataikat 
más városok esélyegyenlőségi koor-
dinátoraival. 
– A helyzetelemzések alapján a men-
torok egyértelműen megállapították, 
hogy Gödön lényegesen erősebb 
a szociális háló, magasabb a szociális 
szolgáltatások minősége, mint sok 
más településen. A  mindenre kiter-
jedő átvilágítás azonban felhívta a fi-
gyelmünket azokra a  területekre is, 
ahol még van lehetőség a  fejlesztés-
re. A hónapokon át tartó vizsgálat egy 
olyan szakmai nézőpontrendszert 
állított elénk, amely alapján sziszte-
matikusan áttekinthettük a város szo-
ciális ellátórendszerének valameny-
nyi területét, és a  kollégák javaslatai 
alapján kidolgoztuk a  megoldásokat 
is – avatott be a munkafolyamat rész-

Elkészült a helyi esélyegyenlőségi program
OrszágOs szakemberek a gödi példát ajánlják más várOsOk figyelmébe

A júniusi testületi ülésen elfogadták a képviselők azt a könyvnyi terjedel-
mű dokumentumot, amely minden korábbinál alaposabb elemzést ad a vá-
rosban élő lakosság egyes csoportjainak társadalmi-szociális helyzetéről, 
valamint pontról pontra megvalósítandó, részletes tervet fogalmaz meg 
a rászorultak még hatékonyabb támogatására és a szociális, illetve esély-
egyenlőségi ellátórendszer fejlesztésére vonatkozóan.

A Szociális Bizottság most kidolgozott programja alapján tovább javulhat az együttműködés a szociális ellátórendszerben részt vevő 
intézmények között, és bővül a szociális szolgáltatások köre is. (Balról: dr. Kármán Gábor, Lenkei György, dr. Pintér György és Csányi József 
az esélyegyenlőségi fórumon)
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Kedves Szülők!

A Duna-part Nyaralóházak (a volt BM-üdülő) terü-
letén működő nyári gyermektábor július 29-től au-
gusztus 2-ig tartó turnusában még vannak szabad 
helyek – várjuk a jelentkezőket. A kalandos kincske-
reső tábor témája: „A dunai kalózok kincsei”. A gye-
rekek az egy héten át tartó izgalmas kalandsorozat 
közben megismerkedhetnek többek között a  lo-
vaglással, a kajakozással és a különböző kézműves 
technikákkal. Strand, vízpart, sok játék, jó hangulat 
teszi majd teljessé a programot. A gyerekeknek napi 
háromszori bőséges étkezést (tízórait, ebédet és 
uzsonnát) biztosítunk. A  tábor hétfőtől péntekig 
naponta reggel 8 órától este 6 óráig a 7 és 12 
év közötti gyerekeknek kínál tartalmas elfog-
laltságot tapasztalt pedagógusok vezetésével.

Szeretettel várjuk a jelentkezőket!
A tábor vezetősége

Zenés nyári esték
A felsőgödi Duna-parton minden hétvégén 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 Nyaralóházakon 
vagy a Duna csárdán keresztül, valamint a gát felől.

Előadások:
A nyaraló színpadán (a Duna Party büfé mellett)
2013. július 13., szombat 20.00 – 23.00: Man-Diner zenekar
2013. július 19., péntek 19.30 – 23.00: Fakéz zenekar 
2013. július 26., péntek 19.30 – 22.30: „Leacipővel” zenekar
2013. augusztus 3., szombat 19.30 – 22.30: Atomkutya zenekar
2013. augusztus 17.,szombat 20.00 – 23.30: Country Express zenekar
2013. augusztus 24., szombat 20.30 – 23.30: Tengs-Lengs zenekar

A Duna csárda színpadán
2013. július 20., szombat 20.00 – 23.00: Panoráma együttes
2013. augusztus 10., szombat 20.00 – 23.00:  Görög táncház, Mydros együttes és 

görög ételek
2013. augusztus 18., vasárnap  20.00 – 01.00: Záró buli a Panoráma együttessel

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

leteibe Lenkei György. Kármán Gábor pedig 
így foglalta össze az  áprilistól tartó és július 
elsejével lezárult projektet:
 – Elkészültünk egy nagy feladattal, de igazá-
ból nem azt érezzük, hogy a  végére értünk 
valaminek, hanem ellenkezőleg, csak most 
kezdődik az igazi munka. Rendszerbe foglal-
tuk, pontos ütemterv szerint végrehajtandó 
programként fogalmaztuk meg a szociális és 
esélyegyenlőségi ellátóhálózat fejlesztésé-
nek irányait, céljait, s  mostantól fogva ezek 
megvalósításán dolgozunk. Olajozottan mű-
ködik tovább a  rendszer, amelyre eddig is 
büszkék lehettünk, azonban a most kidolgo-
zott terv alapján még összehangoltabb lehet 
a munka a rászorultakkal foglalkozó intézmé-
nyek és szervezetek között, sőt, új feladatkö-
rök kialakítására és új szolgáltatások beveze-
tésére is sor kerül – mondta az osztályvezető.
Az  intézkedések közül érdemes kiemelnünk 
néhányat: az Ady Klubban hamarosan heten-
te két alkalommal nyitva tartó roma iroda nyí-
lik, amelynek munkatársa különféle hivatalos 
ügyeik intézésében segíti az ügyfeleket.
A munkanélküliek regisztrációjához ezután 
nem kell majd Vácra utazni: a  Családsegítő 
Központ munkatársainak segítségével inter-
neten keresztül helyben is elintézhető lesz 
a nyilvántartásba vétel. Szintén a munkanél-
küliek számára jelent könnyebbséget az  is, 
hogy a jövedelempótló ellátásban részesülők 
számára városi intézmények valamelyikében 
biztosítják majd a törvényben előírt, és a se-
gély folyósításának feltételét képező 30 na-
pos közmunka letöltésének lehetőségét, így 
az aktív álláskeresők nem esnek el a munka-
nélküli segélytől. 
A most kidolgozott program alapján felmérik 
a városban az általános és középiskolai szintű 
felnőttoktatás bevezetése iránti igényeket, 
biztosítják az  egyedül élő idősek számára 
a  lehetőséget, hogy az  Önkormányzattal 
kössenek eltartási szerződést, ösztöndíjat 
alapítanak a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek tanulmányainak támogatására, 
az  Önkormányzat által fi nanszírozott számí-
tógépes tanfolyamokat szerveznek az  idő-
sebb korosztály tagjainak, és még folytathat-
nánk a sort.
A helyi esélyegyenlőségi program ötéves pe-
riódusokra épül, és kétévente kötelező felül-
vizsgálni, annak érdekében, hogy a rendszer 
követni tudja a változásokat, és megfelelhes-
sen a felmerülő újabb igényeknek is. 
– A programot előre rögzített, szigorú határ-
idők betartásával kell átültetnünk a  gyakor-
latba. A  26 intézkedési terv közül decembe-
rig legalább tíz már meg is valósul – ígérte 
Kármán Gábor, a hatósági osztály vezetője.

 Koditek Bernadett
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FELHÍVÁS
A Bozóky tér „megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez”

Tisztelt felsőgödi lakosok, vállalkozók, lokálpatrióták, innen elszármazot-
tak, akiket ide bármilyen emlék köt, legyenek bárhol a világban!

„Kicsik és nagyok, korra, nemre és vallásra való tekintet nélkül!”
A  városi címer dátuma szerint (1255) Göd 760 éves lesz 2015-ben, továbbá 
a felsőgödi városrész ugyanebben az évben kereken 100 éves.
Egy 1907-ben készült parcellázási térképen a mai Göd északi részén már akkor 
feltüntették az Erzsébet teret, a mai Bozóky teret.
A térkép szerint ez volt a hajdani falu egyetlen természetes (tervezett) tere.
A Bozóky tér mai jellegének megfelelően a múlt század húszas éveiben (1927–
1928 körül) alakult ki, tehát 2013-ban 85 éves. Ezen a téren szentelték fel 1924. 
szeptember 14-én a római katolikus templomot, amelyet Bozóky Gyula (1878–
1954) építtetett. Alapítványunk az ő szellemiségét folytatva vette fel a nevét. 
A templom felszentelésének 90. évfordulóját 2014-ben ünnepeljük.
Minden városnak jelképe egy-egy templom: a Szegedi Dóm, a váci székesegy-
ház, a budavári Mátyás-templom stb. A mi Bozóky terünk is  lehet egy ilyen 
jelkép, öregbítve városunk hírnevét. A széles körű társadalmi összefogás nagy 
tettekre képes! Elődeink összefogására jellemző volt, hogy a  felsőgödi állo-
máson, a nyílt pályán megállított szerelvényből, nemre, korra és vallásra való 
tekintet nélkül, „láncba szerveződve” rakták ki az építőanyagot. 
Sokunk álma, hogy a  jeles évfordulók alkalmából a  Bozóky tér megújuljon. 
A Bozóky Gyula teremtette hagyomány – „felsőgödi módon építeni” – álta-
lunk, ha szerényebb mértékben is, de folytatódik.
A templom főbejáratához akadálymentes rámpa készül, megoldódik az eső-
víz elvezetése, új földkábeles közvilágítást alakítunk ki, továbbá a  parkolók 
építése és a teljes „térkövezés” is a feladataink közé tartozik. A kegyeleti okok 
szem előtt tartásával városrészünk hősi emlékművét is fel kell állítanunk. A tér 
elképzeléseink szerinti teljes megújítása, fejlesztése több mint 100 millió fo-
rintba kerülne. Bár az önkormányzat és alapítványunk is jelentős összeggel já-
rul hozzá a tér felújításához, a 100 millió forintot meghaladó összeget jelenleg 
sem az önkormányzat, sem a civilszervezetek nem tudják önállóan előterem-
teni. Ezért van szükség az Ön és minden ismerősének adományára is. Termé-
szetesen a Bozóky tér arculatához a játszótér is szervesen hozzátartozik, tehát 
ennek a területnek a korszerűsítése sem maradhat el.

Bankszámlaszámunk:
Dunakanyar Takarékszövetkezet: 64700069-10025080
(Bozóky Gyula Alapítvány)
IBAN szám: HU93 6470 0069 1002 5080 0000 0000

Személyesen a misék után a sekrestyében vagy a kuratórium tagjainál (Czikó 
Miklós, Szajbert Istvánné, Ribényi Ákos, Váraljai István, Veres Mihály).
Továbbá a Dunakanyar Takarékszövetkezet gödi fiókjaiban személyesen:
Göd I. kirendeltség: 2131 Göd, Pesti út 93.
Göd II. kirendeltség: 2132 Göd, Ady Endre u. 8.

Azok a vállalkozók, akik költségeik elszámolásához igazolást kérnek, termé-
szetesen megkapják.
Minden adományozó, aki legalább 5000 forint összeggel hozzájárul céljaink 
megvalósításához, utólag, helytörténeti DVD-t kap ajándékba. A  legalább 
10  000 forint összeget adományozók Nagyréti Tamás grafikai összeállítását 
kapják, amelyet a művész kizárólag erre a célra ajánlott fel.

Minden adományt ezúton is köszönünk!
Bozóky Gyula Alapítvány Kuratóriuma

(e-mail: bozokygy@t-online.hu)

Újabb szakasza szépült 
meg az alsógödi Duna-
parti sétánynak
Hárommillió forint támogatást nyert a  központi 
költségvetésből az Önkormányzat az Alsógöd–Szi-
getmonostor dunai átkelőhely korszerűsítésére. 
A  pályázati pénzből térkőburkolattal ellátott jár-
da- és támfalépítés, valamint csapadékvíz-elveze-
tés valósulhatott meg a  Piarista Szakképző Iskola 
közelében található sétányszakaszon. A  pályázat 
keretében új korlátokat és négy padot is kihelyez-
tek az alsógödi Duna-parti sétányra.

Újra Göd – alakuló zöld 
közösségi klub 
Június végén találkozót hirdettek Gödön a  zöld-
mozgalom helyi híveinek a  Duna-part Nyaraló-
házak területére. A  cél egy környezettudatosan 
gondolkodó emberekből álló önfejlesztő klub 
létrehozása – amennyiben erre igény mutatkozik 
az érdeklődők körében.
Az első alkalom egymás jobb megismerését segí-
tette elő. Téma volt a fenntarthatóság és a környe-
zetvédelem számos jól ismert és kevésbé elterjedt 
lehetősége, például az egy irányba közlekedők ön-
szerveződése („teleautók”), a konyhakertprogram, 
a  használt cikkek cseréje, a  megújuló energiafor-
rások és az energiatakarékos eszközök használata. 
A  kezdeményezést több településhez hasonlóan 
Gödön is  Sepsei Gergely segíti, aki közösségfej-
lesztéssel foglalkozik. A  második találkozóra júli-
us 20-án 16 órakor kerül sor, szintén a Duna-part 
Nyaralóházakban. Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak. 

VPK
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Németh László 
Általános Iskola 
és Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény
Évértékelő
A 2012/2013-as tanévtől 810 tanuló 
búcsúzott, közülük 117 diákunk ki-
tűnő szinten teljesített, ami az össz-
létszám 14 százaléka. A hetvennyolc 
végzős diák 87 százaléka a középfo-
kú oktatásban folytatja tanulmánya-
it: gimnáziumban 35, szakközépis-
kolában 52, szakiskolában pedig 13 
százalékuk. Egy tanulónk, Kékesi Kitti 
sikeresen felvételizett a  Táncművé-
szeti Főiskolára.

Kiemelt rendezvényeink 
voltak
•  II. Pest Megyei Dallam-ütőhang-

szeres Szólóverseny és Találkozó;
•  III. Pest Megyei Rézfúvós Verseny;
•  Moderntánc és néptánc gálák;
•  Családi nap;
•  A Németh László-emlékfal avatása;
•  „Happy hét” az  ivóvíz népszerűsí-

tésére;
•  Egészséghét;
•  Gyümölcsprogram.

Pályázat
A Határtalanul pályázat keretében 
1 432 080 Ft-ot nyertünk az „Irodal-
mi barangolás Erdélyben” projek-
tünkhöz.

Nyári vezetői ügyelet
minden szerdán 8-tól 12 óráig.

Bajkó Ildikó igazgató

A Huzella Tivadar Általános Iskola két ballagó diákja: Dobor Réka és Jánosi Luca

Véget ért a tanév
A város országos szinten is kiemelkedő teljesítményeket felmutató iskolái-
ban kiosztották a bizonyítványokat, elbúcsúztatták a végzősöket, és meg-
kezdődött a vakáció. Az intézmények igazgatóit arra kértük, foglalják össze 
néhány mondatban az idei tanév eredményeit.

Búzaszem Általános Iskola  
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Évértékelő
A piarista fenntartásban működő Bú-
zaszem Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Intézménybe idén 144 
gyermek járt. Tízen ballagtak el a Bú-
zaszemből, s  ősszel 22 elsős érkezik 
hozzánk. 

Ballagóinkat oda vették fel, ahova 
szerettek volna menni, a  legtöbben 

a váci piarista gimnáziumban tanul-
nak tovább.
A Búzaszem népzenészei különösen 
sikeres évet zártak, a gyermekek sor-
ra szerezték az  első helyezéseket és 
a  kiváló minősítéseket az  országos 
megmérettetéseken. 
A regionális matematikaversenyeken 
több 2. és 3. helyet szereztek meg 
a Búzaszem diákjai, így elmondható, 

hogy a  környék iskoláinak élvonalá-
ban szerepelnek.

Nyári ügyeleti rend
Július 17. (szerdán) és július 31-én 
(szerdán) 9-től 15 óráig. 
Augusztus 5-től újra a  megszokott 
időben, hétfőtől péntekig: 8:00-tól 
16:00-ig.

Keszey Tivadar igazgató

Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű  
Általános Iskola
Évértékelő
Iskolánk tanulólétszáma a tanév vé-
gén 823 fő volt, közülük jeles, illetve 
kitűnő eredménnyel végzett 321 ta-
nuló. A  2012/2013. tanév végén 72 
diákunk ballagott el.

Továbbtanulás
A 4. évfolyamból nyolcosztályos 
gimnáziumba nyert felvételt 5 tanu-
lónk, a  6. évfolyamból nyolcosztá-
lyos gimnáziumba pedig 5 diákunk. 

A  8. évfolyamból gimnáziumba 40 
végzősünk nyert felvételt, szakkö-
zépiskolában 26-an, szakiskolában 
pedig hatan folytatják tanulmánya-
ikat.

Nyári ügyeleti rend 
Július 24-én (szerdán) és augusztus 
14-én (szerdán) 8-tól 14 óráig, majd
augusztus 21-étől naponta 8-tól 14 
óráig.

Horváth Ferenc igazgató
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A nyár veszélyei
Sajtótájékoztatón hívta fel a  média munkatársainak figyelmét a  nyári 
veszélyhelyzetekre a  Dunakeszi Rendőrkapitányság. Az  ott hallottakat 
az alább következő beszámolónkban osztjuk meg olvasóinkkal.

A nyári vakáció első napján a regionális média megjelent képviselői előtt, 
sajtótájékoztató keretében hívta fel a lakosság figyelmét az időszak legjel-
lemzőbb veszélyeire Tóth Bianka rendőr törzsőrmester.
Mint elmondta, a  kánikulát hozó napokon a  Duna-parti fürdőhelyeken és 
a strandokon válnak a legtöbben a tolvajok áldozatává. De gondoskodnunk 
kell vagyontárgyaink biztonságáról odahaza is, vagy akár bevásárlás köz-
ben. Ésszerűnek és hasznosnak tűnik néhány alapvető intelem betartása:
•  a parkoló autónkban ne hagyjunk látható helyen értéktárgyakat, csoma-

gokat, táskákat;
•  az autó valamennyi ablakát és ajtaját zárjuk be;
•  a strandra lehetőleg ne vigyünk értékes műszaki cikket, a kelleténél több 

készpénzt, és semmiképpen se hagyjuk őrizetlenül vagyontárgyainkat;
•  az  utazást, nyaralást megelőző nagyobb bevásárlások alkalmával ne fe-

lejtsük a kézitáskánkat, retikülünket a bevásárlókocsiban, amíg a termékek 
között válogatunk;

•  a bevásárlást követően ügyeljünk arra, hogy amíg a felnyitott csomagtartó 
mögött pakolunk, ne legyen semmi eltulajdonítható érték az autónk ülé-
sein;

•  otthonunk – például szellőztetés miatt nyitva tartott – ajtói, ablakai csábít-
ják a besurranó tolvajokat: ne legyen jól látható vagy könnyen hozzáférhe-
tő helyen mobiltelefon, pénztárca, laptop, ékszer stb. (érdemes a házban 
egy időben csak azon a fronton szellőztetni, ahol rálátunk a nyílászárókra; 
sok ember otthonában akkor garázdálkodnak az elkövetők, amikor a tulaj-
donosok a kert végében tevékenykednek);

•  nem kulcsra zárt kapu közelébe még rövid időre se tegyünk le kerékpárt, 
egyéb sporteszközt vagy táskát, értékes kerti szerszámot;

•  figyeljünk egymásra és egymás értékeire, összefogva a  szomszédokkal; 
a gyanús helyzeteket, eseményeket jelezzük a legközelebbi rendőrőrsön, 
vagy legalábbis jegyezzük fel írásban – egy esetleges későbbi nyomozás-
nál egy jó megfigyelés sokat segíthet a a rendőri munkában;

•  tanítsuk meg mindezt a gyerekeknek, az idősebb, illetve egyedül élő roko-
nokat, ismerősöket pedig gyakran figyelmeztessük arra, hogy ismeretlen 
személyeket semmilyen indokkal ne engedjenek be a kertkapun belülre.
Érdemes az  elkövető fejével gondolkodni: a  tolvaj szándékosan „utazik” 
a figyelmetlenségeinkre. Egy profi tolvajnak pillanatok is elegendőek ah-
hoz, hogy megkárosítsa áldozatait. Ne adjuk meg neki az esélyt!

VPK

Kerékpárlopás
Ismeretlen elkövető április 5-én délelőtt 
az  alsógödi MÁV-állomás kerékpártárolójá-
ból eltulajdonított egy Jázmin Komfort típu-
sú, sötétkék, ezüst és türkiz színű, női vázas, 
háromsebességes, kontrafékes, hátul kosár-
ral felszerelt, lelakatolt kerékpárt, amelynek 
gyártási száma: J-080015893.
A Dunakeszi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki 
látta az esetet, vagy bármilyen információ val 
tud szolgálni az  elkövetővel, illetve a  kerék-
párral kapcsolatban, az hívja a (06-27)341-402 
vagy a (06-27)341-055 telefonszámot.

Betörőt fogott el 
a rendőrség
A Dunakeszi Rendőrkapitányság tájékoztatása 
szerint H. József 39 éves rácalmási lakos június 
24-én átmászott egy gödi családi ház keríté-
sén, majd a  ház egyik ablakáról lecsavarozta 
a szúnyoghálót, hogy így jusson be a lakásba. 
Időközben felébredt a ház tulajdonosa, és kia-
bálásával megzavarta a betörőt, aki megijedt, 
és elmenekült a helyszínről. 
A tulajdonos ezután azonnal hívta a rendőr-
séget, és pontos személyleírást adott a  be-
törőről. Ennek alapján a rendőrök a helyszín 
közelében hamarosan el is fogták a férfit, akit 
a  Dunakeszi Rendőrkapitányságon gyanúsí-
tottként hallgattak ki, majd őrizetbe vettek. 
Az eljárás jelenleg folyik ellene.

Rosszul végződött 
ünneplés
Egy 17 éves gödi fiú és a  20 éves budapesti 
barátnője június 22-én a  lány születésnapját 
akarták megünnepelni. Pesten találkoztak, 
ezután a  fiú gödi otthonába mentek, ahol 
egy korábban interneten keresztül vásárolt, 
por állagú, ismeretlen összetételű anyagot fo-
gyasztottak, majd másnap délután nagyobb 
mennyiségű alkoholt is ittak. Ekkor a 17 éves 
fiú váratlanul agresszívvé vált, megtámadta 
a  lakásban tartózkodó szüleit, és dulakodás 
közben megsebesítette a barátnőjét is. 
A helyszínre érkező rendőröknek a fiatalok el-
mondták, hogy kábítószert fogyasztottak, és 
korábban többféle drogot is kipróbáltak már. 
A fiút kiszámíthatatlan viselkedése miatt kór-
házba szállították, a  lányt, G. Anita Andreát 
pedig előállították és kihallgatták a Dunake-
szi Rendőrkapitányságon, majd kábítószerrel 
való visszaélés alapos gyanúja miatt eljárást 
indítottak ellene.

A sajtótájékoztatót a Dunakeszi Rendőrkapitányság épülete előtt Tóth Bianka 
rendőr törzsőrmester tartotta

Rendőrségi hírek
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Tilalom alá eső 
tevékenységek a nyári 
időszakban
Fűnyírás és egyéb, zajjal járó 
munkák
Szombaton 12 és 15 óra között, va-
lamint 19 óra után tilos. Vasárnap és 
munkaszüneti napon egész nap tilos.

Kerti égetés
Május 1-jétől augusztus 31-ig tilos 
a  kertben az  égetés. Tüzet gyújtani 
csak bográcsozás vagy grillezés céljá-
ból szabad, amennyiben nincs elren-
delve országos tűzgyújtási tilalom.

Magyarországon hozzávetőlegesen 
minden ötödik ember szenved par-
lagfű-allergiában, ezért különösen 

fontos, hogy mindenki felelősséget érez-
zen a gyomnövény irtása iránt. 
Július 1-jétől a  közterület-felügyelet 
munkatársai és az  Önkormányzat kör-
nyezetvédelmi referense heti rendsze-
rességgel ellenőrzik a városban a köz- és 
magánterületek parlagfűmentességét. 
A  gyomnövény irtását a  magánterületek 
tulajdonosai számára törvény írja elő. Aki 
elmulasztja ezt  a  kötelezettségét, a  par-

lagfűvel fertőzött terület méretétől füg-
gően több tízezertől akár 500 ezer forintig 
terjedő pénzbírsággal büntethető.
Az Önkormányzat kéri, hogy aki parlag-
füves köz- vagy magánterületeket lát 
a  városban, az  értesítse a  Polgármesteri 
Hivatalt. A  lakossági bejelentések sokat 
segíthetnek a  gyomnövény elleni haté-
kony védekezésben. 
Parlagfüves területekkel kapcsolatban be-
jelentés tehető a Közterület-felügyeletnél 
(06 20/476-1138), illetve a  Polgármesteri 
Hivatal zöld számán (06 80/890-089).

Törvényben rögzítette a  parla-
ment a rezsicsökkentést, így a júli-
us elsején életbe lépett rendelke-

zés értelmében az év második felére 
fizetendő szemétszállítási díjak Gö-
dön is  10 százalékkal alacsonyabbak 
lesznek a  korábbinál. A  harmadik és 
negyedik negyedévre fizetendő díjak 
a következőképpen alakulnak:

A lakosság által 
fizetendő díjak (Ft)

Gyűjtőedény 
mérete

Korábbi 
negyedéves 
díj

Módosított 
negyedéves 
díj

 60 literes 4790 4310
120 literes 6450 5805
240 literes 9780 8800

Az üdülőtulajdonosok által 
fizetendő díjak (Ft)

Gyűjtőedény 
mérete

Korábbi 
negyedéves 
díj

Módosított 
negyedéves 
díj

 60 literes 4230 3805
120 literes 5340 4805

A vállalkozások által fizetendő díjak, 
illetve a szerződött mennyiségen fe-
lüli hulladék elszállításának díjai nem 
változnak.

Markó József polgármester a  júniusi 
képviselő-testületi ülésen elmond-
ta: az  Önkormányzatnak a  koráb-
ban megállapított díjszabás mellett 
semmiféle bevétele nem származott 

a  hulladékszállítási szolgáltatás el-
látásából, hiszen a  közszolgáltatást 
önköltségi áron biztosították a lakos-
ságnak. Ez azt is  jelenti, hogy a  köz-
pontilag előírt, most életbe lépő díj-
csökkentés miatt Gödön 8,6 millió 
forintnyi hiány keletkezik majd a költ-
ségvetésben. Ezt az  összeget az  Ön-
kormányzatnak az  adóbevételekből 
kell pótolnia. 
A hiányt növeli az a 20 százalék körüli 
kintlévőség is, amely a szemétszállítá-
si díjak befizetésének elmulasztásá-
ból adódik. Ezeket a  köztartozásnak 
minősülő összegeket a  törvényi elő-
írás szerint a NAV kísérli meg behajta-
ni – mondta el Jakab Júlia környezet-
védelmi referens.

Környezetvédelmi hírek
A köz- és magánterületeken is kötelező a parlagfűmentesítés

Júliustól csökken a szemétszállítási díj
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Ahogyan azt mindnyájan tudjuk, ro-
varokról van szó, méghozzá a  két-
szárnyúak rendjébe tartozókról. 

A különböző szúnyogoknak egy pár, azaz 
két szárnyuk van – ellentétben például 
a lepkékkel vagy a méhekkel, amelyek két 
pár szárnnyal repülnek. Egyébként a szú-
nyogok igen népes és változatos táborába 
több család tartozik (például a  lószúnyo-
gok és a  gubacsszúnyogok), s  mintegy 
3500 fajuk létezik világszerte, melyek 
közül 49 csípőszúnyogfaj él hazánk terü-
letén, de csupán hat faj képes arra, hogy 
elrontsa a vízparti nyaralásunkat. 
Azért fontos ennek a  hatalmas változa-
tosságnak a  hangsúlyozása, hogy lássuk, 
szúnyog és szúnyog között jelentősek 
a  különbségek, és bizony nem vezet 
jóra, ha válogatás nélkül irtunk mindent, 
ami repül, zümmög és kicsit is hasonlít 
a  minket gyötrő jószágokra. Hiszen nem 
is mindegyik szomjazik a vérünkre – nagy 
részüknek azonban szükségük van a vér-
re, méghozzá a peterakáshoz. 
Az köztudott, hogy a hím szúnyogok nö-
vényi nedveket szívogatnak, s  azzal táp-
lálkoznak. Avval viszont már kevesebben 
vannak tisztában, hogy általában a  nős-
tény szúnyogok is növényi diétán élnek, 
a  vér csupán a  peterakáshoz kell nekik. 
Ráadásul a  szúnyogok igen válogatósak: 
mindegyik fajnak megvan a  maga „ál-

dozata”. Akadnak, amelyek csak a  hüllők 
vérét, mások meg kizárólag a  madarakét 
szívogatják. Még az  emlősvért kedvelők 
közül sem mindegyik tekinti „zsákmányá-
nak” az embert… Persze ez csekély vigasz 
annak, akit körülzümmögnek, és ő pedig 
nem győzi vakargatni a viszkető csípése-
ket.

Ne vakarjuk!
A csípések egyébként azért viszketnek, 
mert a  szúnyog nemcsak „kipumpál” 
a  szervezetből, hanem be is juttat oda 
anyagot: nagyon pici mennyiségben 
ugyan, de csípésekor véralvadásgátlót 
fecskendez a szervezetünkbe. Ez az anyag 
beindítja az immunrendszerünket, a gyul-
ladáshoz vagy az  allergiához hasonló re-
akciót okozva. Ezért nem szabad vakarni 
a  szúnyogcsípést, mert az  fokozhatja 
a  gyulladást. Érdekesség viszont, hogy 
a  szervezetünk hozzá is szokhat a  szú-
nyognyálban található anyagokhoz, s  így 
fordulhat elő, hogy nyár végére már fel 
sem vesszük azokat a csípéseket, amelyek 
tavasszal, az  első szúnyogok megjelené-
sekor még csúnya nyomot hagytak volna 
a bőrünkön.
A szúnyog a nyálával egyéb anyagokat is 
bejuttathat a  szervezetünkbe, amelyek 
akár komolyabb betegségeket is okozhat-
nak. Közismert példa erre a  maláriaszú-

nyog által terjesztett malária – szeren-
csére ez a faj nálunk nem honos. Szintén 
a  szúnyogok terjesztik viszont a  szívfér-
gességet okozó lárvákat, amelyek főként 
kutyákra ártalmasak.  Szerencsére az em-
beri fertőzés ritka, kutyákban azonban 
egyre többször bukkan fel Magyarorszá-
gon, és 2013-ban Vácon is találtak fertő-
zött ebet.
Nemcsak a  kellemetlen jelenlétük miatt, 
de közegészségügyi okokból is fontos 
tehát a  szúnyogok elleni védekezés – de 
nem mindegy, hogyan! Gondoljunk csak 
a DDT-re, amely univerzális rovarirtó cso-
daszer volt, s a mezőgazdaságban károkat 
okozó rovarok mellett például a  szúnyo-
gok ellen is bevethető volt. Ám kiderült, 
hogy felhalmozódik a táplálékláncban, és 
bizony az  emberekre nézve is mérgező 
lehet: károsítja az örökítőanyagot. A DDT 
hatalmas ökológiai károkat okozott, és 
annak ellenére, hogy a 70-es években be-
tiltották, az Egyesült Államokban még ma 
is kimutatható egyes élőlények szerveze-
tében…
Nem mindegy tehát, hogy mivel és ho-
gyan irtunk. Két módszer terjedt el (és 
engedélyezett) Magyarországon. A kémi-
ai irtás során valamilyen rovarirtó szert, 
általában valamilyen idegmérget szórnak 
ki, amely a  kifejlett rovarokat (imágókat) 
pusztítja el. A  gödi szúnyogirtásról (gyé-
rítésről) kapott adatok alapján olyan sze-
reket használtak, amelynek hatóanyaga 
a  deltametrin. Repülőről és földi perme-
tezőjárműről is kiszórhatják, de mindkét 
esetben nagyon kis koncentrációban ke-
rül a levegőbe – ULV („Ultra Low Volume”, 
azaz nagyon kis mennyiség) technikát al-
kalmazva. Ez azt jelenti, hogy egy hektár-
nyi területre 0,5-0,8 liter juthat a szerből. 
Ebben a  kis koncentrációban melegvérű 
állatokra elvileg nem hat, csak a rovarok-
ra – azokon belül viszont válogatás nélkül 
mindre. Ezért a méhészeket szúnyogirtás 
előtt mindig figyelmeztetik, hogy védjék 
meg méheiket. A vízpartoktól is biztonsá-
gi távolságot kell tartani permetezéskor, 
mert a szer vízbe mosódva az ottani élő-
világot erősen károsíthatja.

Mi ez a köd?
A szúnyogirtó repülőt mindenki ismeri, és 
valószínűleg örül a látványának. Alkalma-
zásának hátránya, hogy csak világosban 
repülhet – a szúnyogok viszont, mint tud-
juk, éppen sötétedéskor aktívak. Éppen 
ezért egészítették ki Göd térségében is 
a légi szúnyoggyérítést földi járműről tör-
ténő irtással. Az utóbbi során vagy perme-

Vérszívók támadása
Aki vízparti városban lakik, az tudja, hogy a vízben nemcsak a halak és a bé-
kák szaporodnak, hanem sokkal kevésbé rokonszenves élőlények is: a szú-
nyogok. Idén a csapadékos május és az árvizes június miatt jókora szúnyog-
inváziónak vagyunk tanúi. Vajon hogyan függ össze a  víz mennyisége és 
a vérszívók száma? És egyáltalán, milyen állatok a szúnyogok?
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tezhetik a hatóanyagat, vagy melegködös 
eljárással juttatják a levegőbe. Ekkor sűrű, 
fehér köd keletkezik, amely mindent be-
terít – így jó hatásfokkal juttatja el a szert 
a  növényzettel fedett részekre is. Ennek 
segédanyaga napjainkban kizárólag a fe-
hérolaj lehet. (Néhány éve még gázolajat 
is használtak, ezt azonban már tilos, mivel 
a  gázolajköd benzolt is tartalmaz, amely 
ártalmas az egészségre.)
A  másik védekezési lehetőség az  úgyne-
vezett biológiai védekezés. Ez a  szúnyo-
gok lárváira hat. Működésének megérté-
séhez nem árt, ha néhány mondat erejéig 
megismerkedünk a szúnyogok fejlődésé-
vel, életmódjával.
A szúnyogok a vízben fejlődnek ki. Teljes 
átalakulással lesz a  petéből lárva, báb, 
majd imágó, azaz a  repülő, felnőtt rovar. 
Érdekes, hogy a  lárvák, bár vízben élnek, 
a  levegőt a  felszínről szerzik: a  farkukon 
lévő légzőcsövet dugják ki a víz felszíné-
re. Aki nem üríti ki elég gyakran a  kerti 
csap alatti vagy az  esővízgyűjtő edényt, 
az leggyakrabban így figyelheti meg őket: 
a szúnyoglárvák a „farkuknál lógva” csün-
genek a víz felszínén, és csak akkor süly-
lyednek le, ha megijesztjük őket.
A biológiai irtás ezeket a lárvákat veszi cél-
ba. Egy baktériumfaj, a  talajlakó Bacillus 
thuringiensis israelensis (amit hosszú neve 
miatt Bti-nek rövidítenek) olyan toxint, 
azaz méreganyagot termel, amely csak 
a  csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Eh-
hez az kell, hogy ezt az anyagot a szúnyo-
gok megegyék – így a biológiai védekezés 
lényege, hogy ezt a baktériumok által ter-
melt fehérjét a  vízbe juttassák. Ezt is le-
het földről, de akár hajóról is permetezni, 
vagy repülőről kiszórni. Ez utóbbi esetben 
viszont előfordulhat, hogy nem túl nagy 

a hatékonyság, a pocsolyákat, kisebb víz-
felületeket (vagyis a  szúnyogok kedvenc 
tenyészőhelyeit) ugyanis szinte teljesen 
befedheti a  növényzet, így „felülről” alig 
fér hozzájuk a  szer. A  biológiai védeke-
zés előnye, hogy szelektív, nem hat más 
élőlényekre, bármilyen napszakban lehet 
végezni, nem kell a  kezeléssel a  szúnyo-
gok előbújásához, aktivitásához igazodni, 
illetve megfelelő időben végezve (amihez 
a  szakembernek folyamatosan figyelnie 
kell a  szúnyoglárvák fejlődését) meg le-
het előzni a  nagy szúnyoginváziót. Ami, 
ha már bekövetkezett, leginkább a kémiai 
irtással csökkenthető.
 Sajnos azzal tisztában kell lennünk, hogy 
hiába permeteztek, a szúnyogok irtása so-
sem lesz százszázalékos. A  80%-os haté-
konyság már igen jónak számít. Ráadásul 
a  környező, nem permetezett területek-
ről, búvóhelyekről azonnal megindulnak 
a  szúnyogok az  elpusztultak helyére, és 

az  is nyilvánvaló, hogy ha sok a szúnyog, 
akkor sok petét is raknak – vagyis napról 
napra több kel ki a  vizekből. A  szúnyo-
gok élettartama egyébként 1-6 hét, de 
ez nagyon sok mindentől függ. Léteznek 
olyan fajok, amelyek hónapokig is kihúz-
zák (ezekkel találkozhatunk télen, a  lakás 
eldugott helyeire bújva), és persze az idő-
járás, a  hőmérséklet is befolyásolja élet-
tartamukat.

Védekezzünk!
Az irtás tehát sosem hoz tökéletes meg-
oldást – fontos ezért, hogy egyénileg is 
védekezzünk. A  szúnyogoknak elég jó 
a látásuk és a hallásuk (ez utóbbit egyéb-
ként főleg a  párkeresésben használják, 
az ellentétes nem által keltett frekvenciá-
ra figyelnek – tehát ami nekünk idegesítő 
zümmögés, az  nekik csábos párválasztó 
nóta), az áldozataikat azonban főleg szag-
lásuk és hőérzékelésük alapján találják 
meg. Az  izzadságunkban, vizeletünkben 
található anyagok, illetve a  kilélegzett 
szén-dioxid vonzzák őket (ez utóbbit 
használják ki a szén-dioxidos, szárazjeges 
szúnyogcsapdák).
 A  magunkra fújható/kenhető szúnyog-
riasztó szerek gyakorlatilag mind ugyan-
azt az  anyagot, DEET-et (dietil-meta-to-
luamidot) tartalmaznak. Ez úgy működik, 
mint egy álca: szaglóérzékük elől elfedi 
jelenlétünket – igaz, a  hőt, a  kibocsátott 
szén-dioxidot azért továbbra is érzékelik. 
Azt sem árt tudni, hogy a sötét színek job-
ban vonzzák őket, tehát szúnyoginvázió 
idején érdemes fehérbe öltözni. És persze 
aktivitásuk idején, napnyugta környékén 
inkább „fedezékbe”, szúnyogháló mögé 
húzódni előlük.

Pásztor Balázs

Tájékoztatás az árvíz utáni szúnyoghelyzettel kapcsolatban
A szúnyoggyérítést a Dunakeszi Kistérség települései (Dunakeszi, Göd és Fót) közö-
sen végzik.
Az árvizet követő szúnyoginvázió idejére azonban az állam országszerte saját ha-
táskörébe vonta a feladatot, amelynek ellátásával az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságot bízta meg.  Mind Gödön, mind pedig a környező településeken 
rengeteg lakossági panasz érkezett az önkormányzatokhoz az ár levonulása után 
elviselhetetlenné vált szúnyoginvázió miatt. A Dunakeszi Kistérség központjának 
számító Dunakeszi polgármestere, Dióssi Csaba levélben fordult a Katasztrófavé-
delemhez, tájékoztatást és soron kívüli intézkedést sürgetve a szúnyogirtással kap-
csolatban. A válaszlevélből kiderült: a Katasztrófavédelem az irtást a központilag 
kiadott ütemterv alapján minden lehetséges eszközzel végzi, de a szúnyoglárvák 
fejlődése az árterületeken rendkívül gyors, ezért a Duna magas vízállásának idején 
a folyamatos irtás ellenére is jelentős szúnyogártalomra kell számítani.
Július 15-étől a szúnyoggyérítés visszakerül a kistérség hatáskörébe. Markó József 
polgármester ígéretet tett arra, hogy ezt az időpontot követően a kistérség önkor-
mányzatai mindent elkövetnek majd a szúnyoghelyzet normalizálása érdekében. 
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A lassan „szárba szökkenő” projekt egyik vezetőjével, 
Thalmeiner Tünde kertészmérnökkel gyerekekről, játékos 
nevelésről, szemléletváltásról és környezettudatos élet-

módról beszélgettünk.

– Miért pont Szamóca? Honnan jött az elnevezés?
– A Szamóca kiskertész-tanoda nevet kolléganőm és munkatár-
sam, Szakács-Nagy Zsuzsa találta ki. Zsuzsának a szamóca a leg-
kedvesebb növénye, a  gyerekeknek pedig igen fontos, hogy 
a név barátságos, csalogató, édes-mosolygós legyen. Nem csu-
pán a kisebb gyerekek, hanem tinédzser kertészeink is megsze-
rették, tehát úgy tűnik, sikeres volt a névválasztás.

– Miben látod a program magját, lényegét?
– Célunk, szándékunk az, hogy játékos kertészkedéssel megvál-
toztassuk a gyermekek – és általuk szüleik – életszemléletét, egy 
zöldebb, környezettudatosabb életforma kialakítása érdekében. 
A saját kertben, saját munkával megtermelt biozöldség, de akár 
csak egy talpalatnyi, terasznyi zöld is megadja mindenkinek 
az alkotás örömét. 

– Jelenleg hol tart a projekt?
– Az első nagy sikerünk tavaly télen volt, amikor benyújtott anya-
gunkkal nyertünk az Európai Innovációs Központ klímavédelmi 
szervezete, a Közép-Magyarországi Climate-KIC regionális inno-
vációs központ (RIC) pályázatán. Ezzel megkaptuk az induláshoz 
szükséges lendületet, elkezdhettük az érdemi munkát, kiléphet-
tünk végre a zöldbe, a terepre. Természetesen magán a progra-
mon már a pályázat kiírása előtt is sokat dolgoztunk, a tananya-
gokon, az arculaton és seregnyi máson, hogy kerek egész legyen 
a történet. Így érett be lassan a Szamóca… A pályázati pénzből 
aztán el tudtunk indulni, és azóta nagyon sok gyakorlati progra-
mot, foglalkozást tartottunk már. Óvodákban és iskolákban va-
gyunk jelen, Gödön és Budapesten tevékenykedünk, jellemzően 
ez  a  két központunk. Idén tavasszal körülbelül 300 gyerekkel 

dolgoztunk együtt. Ketten vagyunk terepen, egy kollégánk pe-
dig a háttérmunkákat végzi – így áll össze a csapatunk. Elkészült 
tehát a tananyagunk, hozzá a módszertan, de ezzel nincs vége: 
ezt szeretnénk továbbgondolni, javítani, érlelni. Távlati tervünk, 
hogy felépítünk egy országos hálózatot, mégpedig azért, hogy 
a  kertészkedés minden gyerekhez eljusson valamilyen formá-
ban. A legmerészebb célunk tehát, hogy a kertészkedést vissza-
hozzuk az emberek mindennapi életébe.

– A mai gyerekeknek van élő kapcsolatuk a kerttel, a környezettel? 
Vagy csupán számítógépes játékokból ismerik a természetet? 
 – Három gyermekem van, a  két kisebb még óvodás, s  tízéves 
a legidősebb. „Rajtuk” kísérletezek folyamatosan. Néhány prog-
ramot velük és nekik találtam ki. És persze a társaiknak! De kül-
földön is láttam hasonló projekteket, amikor egy éven át Francia-
országban tanultam. Úgy gondoltam, eljött az ideje annak, hogy 
idehaza is előrébb lépjünk a  környezeti nevelés tekintetében. 
A gyerekek kapcsolata a természettel a legkisebbeknél a legerő-
sebb. Tehát a  hároméves simán megfogja, morzsolja, markolja 
a  földet. A  nagyobbakat már trükkökkel kell odacsalogatni, de 
ők is abszolút fogékonyak, velük is könnyen kiépíthető a kapcso-
lat. A célunk az, hogy minden gyerek megismerje a termőföldet, 
a magokat, a növényeket, és megtapasztalja, hogy miképpen te-
rem… például a szamóca...

– Hogyan reagálnak minderre a gyerekek?
– Százból 98 nagyon lelkes. Persze akadt olyan gyerek, aki azt 
mondta, hogy ő nem szeretné összepiszkítani a kezét. Természe-
tesen hagytuk, tegye, amit szeretne. Kis idő múlva beállt a többi-
ek közé, s ő volt az egyik legbuzgóbb kertésztanonc. A gyerekek 
élvezik a játékos feladatokat, s túlzás nélkül állíthatom, örülnek, 
ha megjelenünk mi, a Szamócák.

 – Különböző életkorú kertésztanoncokhoz, gondolom, más-
más programmal készültök…

Vár még móka a kertben...
füvek, fák, virágOk – és néhány szem szamóca 
A Szamóca kiskertész-tanoda mára alaposan „felforgatta” a felsőgödi Németh László Iskola udvarát, oktatási kon-
cepciójával pedig 2012 decemberében az Európai Innovációs Központ egyik kiemelt pályázatán „aratott”. 

A legkisebb gyerekekhez áll a legközelebb a természet, igazi élvezetet jelent számukra a kertészkedés
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– Természetesen. A módszertan és a tananyag összeállításakor 
az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy az egyes korosz-
tályoknak megfelelően tudjunk megszólalni. Tehát egy olyan 
programmal, amellyel egy óvodai kiscsoporthoz megyek, nem 
állhatok egy 12 éves iskolás elé, mert nem fogja érdekelni. 
A  gödi Németh László Iskola udvarán nemrég egy botanikai 
jellegű „csapatépítő tréninget” tartottam tízéves gyerekeknek. 
A  célom az  volt, hogy az  iskolaudvaron található fákat meg-
ismerjék. Kincskereső formában, Geronimo Stilton-motívu-
mokkal fűszerezve, egyik fától a másikig vándoroltak, s persze 
üzeneteket találtak a  lombok alatt. A  gyerekek rohangáltak, 
izzadtak, tanácskoztak, volt intrika, eltűnt boríték, duzzogás, 
nevetés, játék – és nem mellesleg tanultak jó néhány hasznos 
dolgot, sőt, nyári könyvajánlót is kaptak. Nagyon klassz volt, 
sok kreativitás előbújt a  gyerekekből, a  kincset pedig (sajtos 
ropit) együtt ették meg a legvégén. 

– És milyenek a nagyobbak?
– A gödi iskola kertjét tudnám megemlíteni. A 13-14 éves gye-
rekek egy óra alatt rengeteg munkát elvégeztek, úgy takarítot-
tak, dolgoztak, hogy öröm volt nézni. Aztán e-maileket írtak 
nekünk, hogy mikor folytatjuk, mikor jönnek a növények, mit 
fogunk ültetni. A terv, amit egy kerttervező készített, már ké-
szen áll, őszre minden anyagot, eszközt megpróbálunk besze-
rezni, és végigvisszük a projektet. Az iskola és az Önkormányzat 
hathatós támogatásával, szamócás projektvezetéssel és a gye-
rekek munkájával őszre várhatóan elkészül a felújított díszkert. 

– A tanárok és a szülők is csipegetnek a szamócából? 
– Igyekszünk bevonni a szülőket és a tanárokat, amennyire tud-
juk. Mert a cél ugye az, hogy ők is formálódjanak, s gondolkod-
janak el azon, hogy ha közösen, a gyerekkel együtt elültetnek 
néhány hagymát, akkor hamarosan előbújik az első közös ter-
més. Siker, öröm, játék, egy kis munka, együtt töltött, hasznos 
idő – szerintünk ez tökéletes kombináció! Sokszor csodálkozva 
nézik, hogy a gyerekek mennyire fogékonyak, mennyire érdek-
lődőek, mennyire aktívak. Már akad olyan szülőnk, aki a prog-
ram hatására ültetett otthon zöldségeket, és létrehozott egy kis 
háztáji „mintagazdaságot”. És én hiszek abban, hogy ez még 
csak a kezdet!

Turtóczki S. Ede

2. Retró Családi Találkozó 
a felsőgödi Duna-parton
A Duna-part Nyaralóházak területén, Jósika u. 14.
Július 20-án, szombaton:

• Fél 10-től regisztráció
• 10 órakor matiné: 

-  ismétlő visszatekintés: az elmúlt egy év filmvetítései
-  a  dunai strandélet fotói és filmrészletek a  60-as 

évekből
•  12 órától ebéd az új Duna Party Büfénél
• 13 órakor régi iskolai osztályok találkozója:

-  évszázados felsőgödi iskolatörténet képekben
-  tisztelgő megemlékezés néhai tanárainkra és társa-

inkra
-  válogatott helytörténeti jellegű amatőr fotók és 

filmrészletek
•  15 órakor közkívánatra:

-  válogatás Reisenbüchler Sándor filmjeiből (a  ve-
títést a  Duna-part Nyaralóházak színháztermében 
tartjuk)

•  16-tól 19 óráig szabadtéri, élő, retró zenei műsor:
-  Teddy Bear gitárduett

Bográcsebéd – 500 Ft-os kedvezményes jegyek csak 
előzetes jelentkezéssel:
romanjanos@invitel.hu, (06-27) 345-270, vagy
gabor.galle@gmail.com, (06-30) 370-2491.

Rossz idő esetén a rendezvényt a Duna-part Nyaralóhá-
zak épületeiben tartjuk meg.

•  Esti kötetlen program: tábortűz a  kőfalnál és a  bás-
tyáknál a vízparton

 •  20 órától a Panoráma együttes a Duna csárda szín-
padán

A programok nyilvánosak és díjmentesek! Minden ér-
deklődőt szívesen látunk!

 Retró Ady Klub

A felsőgödi iskola az 1960-as években

A palántázás alapjait is hamar elsajátították a kicsik
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A Belépés Családostul programsorozat 
tinédzserkorba lépett: idén tizen-
egyedik alkalommal kínál hónapról 

hónapra változatos sportprogramokat 
a  gödi és környékbeli családoknak. A  jú-
niusi kulturális rendezvények kezdet-
ben egy-két napos juniálisként indultak, 
s  az  évek folyamán bővültek azzá, amit 
az  utóbbi esztendőkben tapasztalunk: 
három-, sőt ötnapos fesztiválokká. 

– Mi hajt, Laci? Honnan ered a lendület?
– Nekem a  pedagóguspályám mellett 
a  Belépés Családostul programjainak 
szervezése a passzióm. Számomra fontos, 
hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek, 
az  ötleteimet megvalósíthatom sok em-
ber, sok család örömére. Sokat jelent az a 
fajta megbecsülés, amit érzek, amit érez-
tetnek velem, és továbbra is arra sarkall, 
hogy családias, baráti hangulatú esemé-
nyek sorát szervezzem, amely az  elmúlt 
évtized alatt egy minőséget előtérbe he-
lyező, egész éves programsorozattá vált. 
Ez persze a saját önbecsülésemnek is jót 
tesz.
– Változatos, hol tömegeket, hol ínyenceket 
vonzó a  fesztivál zenei programja. Milyen 
szempontok alapján válogatsz?

– Meggyőződésem, hogy Gödön renge-
teg tehetséges muzsikus él. Őket meg-
ismerve vált számomra világossá, hogy 
a művésztársadalmat is különféle diszkri-
minációk érik, nemegyszer pont itt, a ha-

zájukban: túl fiatal, vagy éppenséggel 
túl idős, túl egyéni, túl kevés kapcsolattal 
rendelkezik és a  többi… Nagyon nehéz 
fellépési lehetőséghez jutni, pláne megél-
ni egy zeneszerző-előadóművésznek. En-
gem motivál teret adni nekik. Az idei gödi 
fesztivál föllépőinek java ezzel együtt 
nemzetközi elismertséggel bíró művész, 
és hál’ istennek, látva az országos rendez-
vények, például a Művészetek Völgye idei 
programjait, örömmel fedeztem fel, hogy 
közreműködőink közül többen itt is, ott is 
fellépnek. Számomra fantasztikus érzés, 
hogy a világ legnagyobb operaházai után 
Tokody Ilona a  Nemeskéri-Kiss-kúria kert-
jében énekelt, vagy fölkérésemre Holló 

Meglelt örömök
gödi családi fesztivál 

Mi motivál valakit bő tíz esztendeje arra, hogy sokszínű, minőségi progra-
mokat szervezzen, különböző korosztályoknak, ráadásul igazodva a válto-
zó lehetőségekhez és a változó igényekhez? A mintegy tizenöt koncertet és 
seregnyi sportprogramot magába ölelő rendezvény, a Gödi Családi Feszti-
vál főszervezőjével, Wagner Lászlóval beszélgettem.

Tokody Ilona (Kossuth-díjas 
operaénekes)
– Első alkalommal volt szerencsém fel-
lépni ebben a gyönyörűen rendbe ho-
zott kúriában, és meg kell mondanom, 
hogy elvarázsolt a  környezet, a  hatal-
mas park, a szép épület, a harmonikus 
belső terek. Hangulatos volt a koncert 
helyszíne is, méltó az operagálára – eb-
ből szerintem hagyományt lehetne te-
remteni. Nagyon régen volt erre itthon 
példa, tiszta operaesteket létrehozni, 
ilyen kvalitású énekesekkel, szereposz-
tással – Göd nagyon büszke lehet erre. 
Farkas Pál és a Váci Szimfonikusok fan-
tasztikus partnereink voltak, egy ilyen 
nyári, szabadtéri esten elengedhetet-
len a  profi, flexibilis hozzáállás a  kar-
mester részéről. A közönség pedig cso-
dálatos volt, lelkes és elragadó, vinném 
őket bárhová magammal!

A Vujicsics Együttes vérpezsdítő dallamai hangulatba hozták a közönséget a Nemeskéri-Kiss-kúria udvarán Fotó: Dudás Gyula

Tokodi Ilona közvetlen kedvessége magával 
ragadta a közönséget
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Aurél és Váczi Dani korábbi gödi koncert-
jeik során egymással megismerkedve 
vállalták, hogy közös produkcióval lépnek 
fel. Talán a mi állandó meghívásunk is bá-
torította Karosi Julit a zenei pályán, és lám, 
tavaly Japánban jelent meg a  dzsessz-
kvartett lemeze, azóta pedig folyamato-
sak a  meghívásaik a  legrangosabb szín-
padokra. Lehet, hogy e gödi koncerteken 
nincsenek több ezren, de jómagam hiszek 
abban, hogy aki ott van, és akit megérint 
valami a hallottakból, az továbbadja az él-
ményt, vagy az  abból származó érzéseit, 
a  jobb kedvét, az  életörömét – és akkor 
közvetve ugyan, de mégis a  „mérhető” 
létszám többszörösének adtunk valamit.

– Mi a legnagyobb értéke a fesztiválnak?
– A  jó dolgok, a  jó történések generálják 
egymást. Örömmel látom, hogy míg tíz 
évvel ezelőtt alig volt kulturális vagy tö-
megsportprogram a  városban, ma egyre 
többen érzik az igényt ilyesmire – ha meg-
teremtjük a lehetőségeket. A városi prog-
ramok színvonala évről évre emelkedik, 
amihez, szeretném azt gondolni, nekem 
is van közöm. Látom a fejlődést a Becsalos 

mozgalmon is, és – félreértés ne essék – 
a gyakorlat, a kitartás hozza meg nekünk 
is azt a  lehetőséget, hogy egyre jobbra 
és jobbra törekedjünk. A gyakorlat jelenti 
a  szervezési munkák gördülékenységét: 
évről évre kevesebb az izgalom, az ideges-

kedés. A  kitartás pedig azt jelenti, hogy 
alkalmazkodnunk kell a változó körülmé-
nyekhez és a  változó igényekhez, új és 
új támogatókat kell megnyernünk, vagy 
éppenséggel összeállni más szervezőkkel 
ahhoz, hogy fesztivállá terebélyesedhes-
sen a program. Erre példa a Fétis Crossfu-
tás csapata vagy a Búzaszem Iskola.

– Melyik nap volt idén a kedvenced?
– A  Fétisen a  Családi Csavargás rekord-
létszámmal, huszonöt család részvéte-
lével zajlott. Több száz kis focista hajtott 
a kupáért, és szintén több százan futottak 
a  különböző távokon. A  Búzaszem Ha-
gyományőrző Délutánján igazi népzenei 
frissesség lüktetett a Tallabille zenekarral, 
Kubinyi Julival. A  Juniálison pedig a  gödi 
Maszk Bábszínpad előadása után Berkes 
János és barátai: Tokody Ilona, Berczelly 
István és mások énekeltek egy csodás 
operagála keretében. A hetvenes évek óta 
töretlen sikerrel játszó Vujicsics együttes 
hangulatos koncertje zárta azt a  napot. 
Egy héttel később, az  árvíz tetőzésével 
egy időben tetőzött a  program a  legen-
dás Dresch Quartettel, Török Ádámmal, 
Holló Aurél–Váczi Dani–Tömösközi László 
triójával, Karosi Júlia quartetjével, majd 
a  két templomi koncerttel: Pászthy Júlia 
és tanítványai, illetve Lachegyi Imre triója 
kényeztette a  hallgatóság lelkét. Én nem 
tudok választani. Bár most éppen a klasz-
szikus és jazzkoncertet hallgatom, és már 
tervezem, hogy egy osztályfőnöki órán 
majd megmutatom a  srácoknak – szóval 
vinném, adnám tovább máris azt, amit én 
kaptam azokon a koncerteken.

V. Pálfai Kinga

Eredics Gábor (Vujicsics Együttes)
– Az együttes fennállásának jövőre esedékes 30. jubileumra készülve örömmel jöttünk 
Gödre. Régi ismerősök, barátok vártak ide bennünket. Nem is tudok ideálisabbat el-
képzelni, mint ezt a családias légkört, a sülő csevapcsicsa illatával.
A nyáron az egyik leginkább várt, hagyományos koncertünk a Szentendrei Nyár prog-
ramjai közé illeszkedik. Készülünk Szlovákiába is, egy nemzetközi csapat tagjaként. No-
vemberben a Zeneakadémia új koncerttermének felavatásán is ott leszünk. Szörényi 
Leventével készülünk egy izgalmas közös produkcióra, aztán megkezdődik a felkészü-
lés a húsvét hétfőre datált zenekaralapítás 30. évfordulójának méltó megünneplésére.

A Dresch Quartet a Belga Sörház udvarán játszott Fotó: Dudás Gyula

A Váci Szimfonikusokat Farkas Pál vezényelte az Operagálán, a Nemeskéri-Kiss-kúria 
kertjében Fotó: Dudás Gyula
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Gödi gyerekek az ország legjobb 
diákújságírói
A Diák- és Ifj úsági Újságírók Országos Egyesülete (DUE) idén is meghir-
dette tehetségkutató diákmédia-pályázatát, melynek eredményhirdeté-
sét május 10-én, az Országos Ifj úsági Sajtófesztivál keretében rendezték 
meg a budapesti Millenáris Parkban. 

Van okunk büszkének lenni: a  közel ezer pályázó közül a  szakmai zsű-
ri az  év diákújságírójának járó díjat – a  saját korosztályában – Fellner 
Kingának ítélte, az év diákfotósának pedig Frey Sárát választotta. Mind-

ketten a  Németh László Általános Iskola tanulói. Egy harmadik kategóriá-
ban is a gödi iskola vitte el a pálmát: az intézmény internetes lapja, az I-deák 
nyerte el az év legjobb online diákmédiuma címet. 
– Októberben, az  újság indulásakor úgy gondoltuk, ha már ekkora fába 
vágjuk a fejszénket, akkor vegyük komolyan a feladatot. Csináljuk úgy, hogy 
a gyerekek számára valóban értékes tapasztalatokat és maradandó élményt 
jelentsen a közös munka – mondja Séra Andrea magyar–művelődésszerve-
ző–kommunikáció szakos tanár, aki kollégájával, a magyar–könyvtár szakos 
Birkás Mónikával közösen hívta életre a lapot. 
Hogy ebben a kis műhelyben valódi kihívásokat jelentő munka folyik, azt 
az elismerésre méltó versenyeredmények mellett igazolja az is, hogy az új-
ságba rendszeresen író diákok közül ma már többen tudatosan készülnek 
kommunikációs vagy újságírói pályára. A versenyen induló tanulók nagyon 
hamar a  mély vízben találták magukat: olyan közismert személyiségek-
kel készítettek interjút, mint például Geszti Péter, Janza Kata, Csukás István, 
D. Tóth Kriszta, Azurák Csaba, Kurucz Péter és még hosszan folytathatnánk 
a sort. A magukat több műfajban is kipróbáló gyerekek főiskolásokat, egye-
temistákat megszégyenítő lelkesedéssel és komolysággal sajátították el 
a szakma alapjait, és bontakoztatták ki azokat a képességeiket, amelyeket 
családjuk, tanáraik és persze tizen-egynéhány évnyi életük számtalan ta-
pasztalata érlelt sajátos látásmóddá, már jól körvonalazható személyiséggé. 
A zsűri értékelésében külön is kiemelte a gödi diákok pályamunkáinak ma-
gas szakmai színvonalát és az újságíró-palánták életkorát jóval meghaladó 
kifejezés- és szemléletmódbeli érettségét. A grémium véleményének meg-
alapozottságáról bárki meggyőződhet, aki ellátogat az online felületre, és 
elolvassa, megnézi a  díjnyertes alkotásokat. (Az első hellyel jutalmazott 
pályamunkák: Fellner Kinga beszélgetése az  iskola névadójának lányával, 
Németh Ágnessel, illetve interjúja Farkas Bertalan űrhajóssal; Frey Sára fotó-
sorozata Élt 13 évet – emberi nyomok nyomában címmel.)
A pályázat elkészítésében részt vett diákújságírók: Czakó Boróka, Dobó 
Máté, Fellner Kinga, Frey Sára, Guba Márta, Horváth Anna, Jakus Boglárka, 
Kovács Réka, Mátyási Daniella, Tasi Anna, Tóth-Antal Rebeka és Zsigó Anna.
www.ideak.godinemeth.hu
A Gödi Körkép szerkesztősége elismerését fejezi ki, és szívből gratulál az I-deák 
valamennyi újságírójának!

Koditek Bernadett

A Németh László Általános Iskola diáklapjának szerkesztősége valamennyi 
kategóriában elhozta a verseny első díját Fotó: Kovács Réka (I-deák)
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A Piarista Szakképző Iskola tanulói kiváló eredménnyel szerepeltek 
a tehetséggondozó pályázaton

„Mutasd a tükröd, megmondom ki vagy! 
Ki leszel?”
Egy tehetséggondozó pályázat során míves fakeretes tükröket készítettek 
a Piarista Szakiskola tanulói. Tervkészítés, informatikai tervezés és kivitele-
zés szerepelt a feladatok között. A rendkívül magas színvonalú pályamun-
kákból kiállítást is rendeztek.
A pályamunkák elkészítése során a gyerekeket egy-egy pedagógus kísérte 
végig a munkafolyamaton. Segített motivációt találni, a kihívásban felada-
tot látni, emberileg is  fejlődni, nem csupán szakmailag. A  záróünnepség 
vendége volt a soproni egyetem docense,  dr. Gerencsér Kinga, aki amellett, 
hogy a  diákok munkáit értékelte, invitálta is  a  fiúkat a  továbbtanulásra – 
mondta el Rubovszky György Zsolt igazgató.

VPK

Felhívás
A Városi Önkormányzat Szivárvány Bölcsődéje felvételt hirdet 
szeptember hónaptól 3 év alatti kisgyermekek részére.
A modern játékokkal felszerelt intézményben magasan képzett 
kisgyermeknevelőkkel várjuk leendő bölcsiseinket.
Jelentkezni július 29-től a bolcsi@invitel.hu címen
vagy a (27) 532-990-es telefonszámon lehet.

Új képzési forma indul 
a piaristáknál
A Köznevelési Törvény változásai természete-
sen a  szakiskolai képzést is  érintik. Ennek okán 
készítettünk interjút a  gödi Piarista Szakképző 
Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatójával, 
Rubovszky György Zsolttal.

– Hogyan készül az intézmény az új tanévre?
– Az iskolánk fiatal és innovatív intézmény. A kol-
légák az elmúlt húsz évben rengeteg újítást vittek 
végbe, amelyekkel ügyes és gyors választ adtak 
a valós szükségletekre. Ilyen volt a mentori, illetve 
a  fejlesztő rendszer és a  szakirány-választás lehe-
tőségének kidolgozása. Mostanában megint sok 
a változás, amelyekre reagálnunk kell.

– Ezernyi apró módosítás mellett mi jelenti a  leg-
főbb újdonságot?
– Az  esti gimnázium mellett (ahol a  hallgatóink 
egyharmada idősebb korosztályba tartozó gödi la-
kos) most a köznevelési törvény létrehozott egy új 
képzési formát, amelynek szakmai érettségi a neve. 
A diáknak két éven át a négy főtárgyat kell tanulnia 
(magyar, történelem, matematika, idegen nyelv), 
míg az ötödik tárgynak beszámítják a már meglé-
vő szakmunkás bizonyítványt. Így az  is, aki idén, 
s az  is, aki évekkel, akár évtizedekkel ezelőtt szer-
zett szakmunkás végzettséget, két év alatt leteheti 
az érettségit – és a munkaerőpiacon jobb pozíció-
ból kereshet állást. Ez középszintű érettségit jelent, 
s  mivel tőlünk többnyire szakirányú felsőoktatási 
karokra szoktak jelentkezni (például a  soproni 
egyetemre), ez oda elegendő. A  képzést nappa-
li rendben hirdettük meg. Augusztus 10-én lesz 
még egy pótfelvételi időpont, erről az  iskolánk 
honlapján is tájékozódhatnak az érdeklődők.

– Perspektívát jelenthet a szakmatanulás?
– Egyre többen jelentkeznek hozzánk olyanok, 
akik érettségi után szeretnének szakmát szerezni. 
Számukra két év alatt sajátítható el a  választott 
szakmai anyag, s ők jellemzően tovább is tanulnak, 
szakirányú felsőfokú intézményben. Az  érettségi 
utáni képzés államilag finanszírozott formában tör-
ténik, és nem csökkenti a felsőoktatási képzésben 
állami finanszírozásban eltölthető félévek számát. 

– A piarista szakiskola állja a változások viharait?
– A hét választható szakirány mindegyike úgyneve-
zett hiányszakma. A tőlünk kikerülő gyerekek kima-
gaslóan jó arányban helyezkednek el a saját tanult 
szakmájukban. Visszajelzés az  is, hogy a  szak-
oktatóink között sok a régi diák, nem egy közülük 
diplomás. Ez a legjobb példa a tanulóink számára. 
Bárhogyan is  változik a  közoktatás rendszere, va-
lahogy mindig sikerül jól kijönnünk belőle. Ez azt 
mutatja, hogy életképes az iskola.

V. Pálfai Kinga
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Kedves Olvasóink!
Ősszel Oszkó Edina vezetésével újraindítjuk Olvasókörünket.
A következő könyvekről fogunk beszélgetni:
•  szeptemberben – Nádas Péter: Emlékiratok könyve
•  októberben – Tóth Krisztina: Vonalkód
•  novemberben – Horváth Viktor: Török tükör
A könyvek kikölcsönözhetők a könyvtárainkból!

Jó olvasást, kellemes pihenést kívánunk!
Göd Városi Könyvtár

Az olvasás tér-hódítása
A június ötödikei villámcsődület ötlete a megyei könyvtárban fo-
gant. A  flashmobhoz – „Dobj el mindent, és olvass!” – a  megye 
számos települési könyvtára mellett a gödi is csatlakozott.

– E figyelemfelkeltő eseményt a  júniusi könyvhét apropóján talál-
ta ki az ötletgazda. A Göd Városi Könyvtár is csatlakozott a kezde-
ményezéshez, melynek az volt a lényege, hogy sok helyszínen, egy 
adott időpontban minél több ember ugyanazt tegye. Számunkra 
természetesen fontos az  olvasás, az  olvasási kedv serkentése, így 
minden ilyen és ehhez hasonló alkalmat megragadunk arra, hogy 
a könyvtárunkat népszerűsítsük. Talán egyszer érdemes lesz kipró-
bálnunk a szentendrei kollégáink ötletét is, akik tanítási időben, egy 
adott délelőttön hívták flashmobra az iskolás gyerekeket. 
Bár június ötödikén a meghirdetett időpont előtt fél órával még ha-
talmas zápor áztatta a környéket, a villámcsődületre mégis eljöttek 
vagy huszonöten. A tízperces közös olvasást beszélgetések és könyv-
cserék követték, és aminek külön is örültünk: új tagokkal bővült 
a könyvtárunk – mondta el lapunknak Hegyi Valéria könyvtárvezető.

Nyári szünet a Göd Városi Könyvtárban
Kedves Olvasóink!

Felhívjuk a figyelmüket 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
Az országos Ünnepi Könyvhéthez csatlakozva immár második alka-
lommal rendezte meg a Göd Városi Könyvtár hét végi eseményét.

Kiadók, írók és könyvillusztrátorok hozták el friss slágercsemegéiket, hogy 
a  gödi olvasóközönség a  könyvtárosok szívélyes vendéglátása mellett 
válogathasson a  szebbnél szebb kiadványokból. Nagy sikere volt Fésűs 
Alexandra kézműves foglalkozással egybekötött könyvbemutatójának.
– Úgy látjuk, a  gödi KÖNYVHÉTvége programjai egyre népszerűbbek 
az olvasóink körében, ezért munkatársainkkal a következő években még 
hangsúlyosabban fogunk figyelni az  értékes szórakoztatás iránti igé-
nyekre – nyilatkozta Hegyi Valéria könyvtárvezető.

V. Pálfai Kinga

Nyikes Róbert és rézfúvós növendékei a megyei 
versenyen

III. Pest Megyei Rézfúvós 
Verseny

A kétévente megrendezendő seregszemle 
hiánypótló kezdeményezésként indult 
útjára, többes céllal. Egyrészt néhány 

megyében hagyomány volt már a  rézfúvós 
verseny, de éppen Pest megyében nem volt 
alkalma a  növendékeknek és a  pedagógu-
soknak erre a fajta fórumra. A versenyenként 
száz fő feletti jelentkezői létszám is  azt mu-
tatja, hogy van igény a találkozóra és a meg-
mérettetésre. 
–  Háromévente hasonló megmérettetés 
az  országos verseny, ahol nagyon magas 
a  színvonal, s  oda valóban csak legesleg-
jobbak tudnak bekerülni. Az  igazi motiváció 
éppen az  volt a  számunkra, hogy minden 
hangszeres zenét tanuló gyerekeknek nyíljon 
lehetősége a zenei tanulmányai során időről 
időre versenyeken is részt venni. Az ilyen al-
kalmakra való felkészülés alatt rengeteget 
fejlődnek, hiszen színpadképes előadásmód-
ban, kotta nélküli játékkal készülnek fel lega-
lább két darabból. Ami máskor egy teljes tan-
év munkája, az  ilyenkor három hónap alatt 
sikerül. Látják és hallják a náluk idősebbeket, 
s abból is sokat tanulnak, ha mások produkci-
óit megfigyelhetik. 
A versenyeket mindig egy-egy remek koncert 
követi, idén a  Central Bass zenélt. Az  ered-
ményhirdetést követő szakmai fórumon a pe-
dagógusok a  zsűrivel és egymással megbe-
szélhetik a látottakat, halottakat, és általában 
a felvetődő gondolataikat, esetleg problémá-
ikat, amelyekkel a mindennapi munkájuk so-
rán szembesülnek. Ez is fontos értéke a zenei 
versenyeknek – fogalmazott Nyikes Róbert 
rézfúvós tanár.
A III. Pest Megyei Rézfúvós Verseny gödi do-
bogósai: Nagy Benedek, Antal Levente, Eckert 
Kristóf és Nyikes Vencel.
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Asztalitenisz
Bajnokság utáni értékelés…
Véget ért a  GSE  asztaliteniszezőinek bajnoki menetelése. Szak-
osztályunk a  2012–13-as szezonban NB II.-ben és megyei I. osz-
tályban is kiállított egy-egy csapatot.

– Célunk a megyei középmezőny és az NB II.-es bennmaradás volt. 
Tervünk mindkét esetben teljesült: a 12 csapatos megyei rendszer-
ben hatodikak lettünk, a  magasabb osztályban pedig a  8. helyen 
zártunk, így bent maradtunk – kezdte értékelését Gulyás Miklós 
edző. – A megyei bajnokságban 22 meccsből 11 győzelem, 3 dön-
tetlen és 8 vereség – 25 pont, 57 százalékos teljesítmény. Ez szép fej-
lődés, hiszen egy évvel korábban még a megye II.-ben játszottunk. 
Legeredményesebb játékosunk Ujvári, aki a megyei rangsorban 10. 
lett. Őt követi Rovó, Weszely, ifj. Gulyás – ők alkották a csapat gerin-
cét. Kisegítő játékosaink Félix, Fojt, Gulyás, Járdi, Hajdu és Várnagy. 
Az ifjúsági korú Weszely saját nevelésű játékos, a felnőttek rangsorá-
ban a 16. helyen jegyzik.

– NB II-es csapatot első ízben indítottunk Gödön. Az őszi sikeres me-
netelést tavasszal gyengébb szereplés követte. A  rutinosabb, már 
az első osztályt is megjárt csapatok ellen kétszer is 11:7-re veszítet-
tünk. Érdekesség, hogy a  2. helyen végzett Nyírbátor ellen ősszel 
döntetlent játszottunk, a  4. helyezett váciakat pedig mindkétszer 
megvertük. A csapat motorja, legeredményesebb játékosa Oroszki, 
aki 64 mérkőzésből 52-t megnyert. Ezzel 81 százalékos, az  NB II. 
egyéni rangsorában az ötödik. További játékosaink: Jeszenszki, Nagy, 
Szücs, Felker; besegített Ujvári és Rovó.

Az utánpótláskorúaknál tovább folyik az építkezés, számukra Gulyás 
Miklós vezetésével, Hajdu Zoltán és Tóth B. Zoltán közreműködésével 
külön edzéseket is  tartanak. A  körzeti diákolimpián első helyezést 
szerzett Csák Mátyás, harmadikat pedig Nyikes Vencel.
A szakosztály eredményes szereplése az összhangban dolgozó, egy-
séges szakosztályvezetésnek, a jó csapatszellemnek és a szorgalmas 
edzéseknek köszönhető.

 – A jövőt illetően még nem döntöttük el, hogy maradunk-e az NB 
II.-ben, vagy visszalépünk az NB III.-ba. Két megyei csapat indítását 
tervezzük, méghozzá az utánpótláskorúak bevonásával – fejezte be 
értékelését Gulyás Miklós.

Az utolsó négy forduló eredményei: 
(e: egyéni, p: páros)

Göd II. – Tápiógyörgye: 17:1 (e: ifj. Gulyás 4, Rovó 4, Ujvári 4, Weszely 3; p: 
ifj. Gulyás – Rovó 1, Ujvári – Weszely1);

Cegléd – Göd II.: 13:5 (e: Weszely 4, Gulyás 1. (csak tartalékosan tudtunk 
kiállni!);

Dunaharaszti – Göd II.: 8:10 (e: Rovó 3, Ujvári 3, ifj.Gulyás 2, Weszely 2);

Kakucs – Göd II.: 9:9 (e: Ujvári 3, Weszely 3, Rovó 2, Járdi 1.) Kakucs a baj-
nokság 1.helyezettje, idegenben a döntetlen kiváló eredmény!

Az utolsó három forduló eredményei: 
Göd – Nyírbátor: 5:13 (e: Oroszki 3, Jeszenszki 1; p: Nagy – Oroszki 1);

Göd – Ózd: 5:13 (e: Oroszki 3, Jeszenszki 2);

Nyírmada – Göd: 11:7 (e: Oroszki 3, Jeszenszki 3, Szücs 1).

Evezés
Gödi sikerek 
a vidékbajnokságon
A Velencei-tavon rendezték meg június 8-án és 
9-én az evezősök nyílt vidékbajnokságát. A regat-
tán a Vác Városi Evezős Club gödi fiataljai újabb si-
kereket értek el. Bencsik Áron és Ernst Levente első, 
Jernei Bálint negyedik, Bencsik Nóra pedig ötödik 
lett egyesben, míg Laczkó Barnabás és Jernei 
Bálint csapattagként szerzett második helyet.

Kézilabda
Németh András lett a GSE 
felnőtt csapatának szakmai 
tanácsadója
Dankó István, a  Gödi SE kézilabdázóinak szakosz-
tályvezetője arról tájékoztatott, hogy megegye-
zés született a klub és a nemzetközi szaktekintély, 
Németh András között, mely szerint a gödi szakem-
ber a jövőben a felnőtt női csapat szakmai munká-
jának irányítója lesz. 
– A gödi csapat edzője továbbra is Tősér Tibor ma-
rad, de a szakmai irányelveket a  jövőben Németh 
András határozza meg. A  mesteredző instrukciói 
alapján áll össze a felnőtt csapat, s ő határozza meg 
a felkészülés egyes lépéseit is. Az együttesünkben 
a  régi tagok mellé a  Ferencvárosból felnőtt, Vác-
ról és Szentendréről ifjúsági korú játékosok neve 
is  felmerült. A  tárgyalások folynak, végleges ke-
ret július végére várható. Lehetőséget szeretnénk 
adni olyan környékbeli játékosoknak is, akik kevés 
játéklehetőséget kapnak, de tehetségesek. Célunk 
az NB II.-es bajnokság megnyerése – legutóbb ötö-
dikként végeztünk –, és az  NB I./B-ben egy stabil 
középcsapattá válás. A további előrelépés kérdése 
a financiális háttéren múlik. A csapatunk részt vesz 
egy balatonakarattyai strandkézilabda-tornán, 
amely kiváló összetartásnak, csapatépítésnek bizo-
nyulhat a nyári időszakban – foglalta össze az aktu-
ális eseményeket Dankó István szakosztályvezető.

Vasvári Ferenc

A következő szezontól új csapatösszeállítás 
várható a gödi kézilabdázóknál. A tárgyalások még 
folyamatban...
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Eb-bronzérmes a gödi fiúkkal felálló felnőtt négyes
A portugáliai Montemor-o-Velhóban megrendezett síkvízi ka-
jak-kenu Európa-bajnokság férfi kajak négyes, 1000 méteres 
versenyszámában bronzérmet szerzett a Kammerer Zoltán, Tóth 
Dávid, Kulifai Tamás és Pauman Dániel összeállítású magyar egy-
ség. A győri színekben készülő Kammerer Zoltán és a Vasas fi-
atalja, Kulifai Tamás egyaránt a GSE kajakosa volt utánpótlás 
korában, a Göd Kupán is megforduló Pauman Dániel váci illető-
ségű. Dani és Dávid, „Tomával” együtt a piros-kékek versenyzője, 
Fábiánné Rozsnyói Katalin tanítványa.

MAFC-érmek a válogatóversenyeken
Szegeden rendezték a  felnőtt, U23-as és ifjúsági kajak-kenusok 
világ- és Európa-bajnoki válogató- és rangsoroló versenyeit, me-
lyekről Makrai Csaba MAFC-os tanítványai több érmet is szállítot-
tak. Sólyom Dóra K1 ifi 1000 méteren első, Hagymási Réka és Tóth 
Dzsenifer K2 felnőtt 200 méteren második, Hagymási Réka és 
Horváth Alexandra (U23) K2 500 és 1000 méteren első helyezést 
ért el. Hagymási Anita (U23) K1 200 méteren ezüst-, 500 és 1000 
méteren – csakúgy, mint testvére, Réka 200 méteren – bronzér-
met szerzett. Mindketten bekerültek az U23-as Eb-keretbe. 

Ifi bronz a maraton Eb-ről
A MAFC – korábban GSE – színeiben versenyző Oláh Gergely és 
Freisták Péter a győri maraton ob-n elért 4. helyével jegyet váltott 
a Vila Verde-i kajak-kenu maraton Európa-bajnokságra. A gödi fi-
atalok a portugál kontinensviadal K2-es ifjúsági mezőnyében, 21 
kilométeren versenyezve bronzérmet szereztek.

Nagy Árpád és Nagy Fanni sikere a Rába-maratonon
„Rábalapátolás” – elnevezéssel rendeztek kajak-kenu versenyt 
a Rábán. A „vadvízi” viadal vegyes páros futamában a GSE szak-
osztályvezetője, Nagy Árpád leányával, Fannival közösen vett 
részt, s kategóriájukban győzelmet szereztek. A 24 kilométeres 
versenyt idén harmadik alkalommal rendezték meg.

Gödi éremeső az országos diákolimpián 
A Velence-tavi Sukorón rendezték az  országos kajak-kenu diá-
kolimpiát, a  Szabó Ferenc Emlékversenyt, melyen az  igazoltak 
és a  szabadidős versenyzők számára is  hirdettek futamokat. 

A  gödi kajakosok, illetve a  GSE  Sinkó László által vezetett isko-
lai kenu-oktatóprogramjában részt vevő gödi iskolás csapatok 
– amellett, hogy mindkét nap becsülettel helytálltak – megany-
nyi éremmel zártak. A  versenyen a  MAFC részéről Luczó Bence 
az igazoltak kategóriájában K1-ben, a IV. korcsoportban lett első, 
a  GSE  színeiben a  Velky Donát, Báthory Dániel páros MK2-ben, 
az  I. korcsoportban szerzett győzelmet, míg Mocsáry Gergő és 
Korompai László MK2-ben az  I. korcsoportosok között zárt a  3. 
helyen.
A gödi fiatalok a szabadidős kategóriákban, kajak egyesben és 
kettesben, továbbá az iskolák közötti 8-as kenufutamokban to-
vábbi 15 érmes helyezést szereztek.

Eszkimó–Indián Játékok Velencén
A Velencei-tavon, rekkenő hőségben rendezték az  idei Eszki-
mó–Indián Játékokat, amelyen a MAFC kiscsoportjának néhány 
versenyzője Pélyi Dávid vezetésével vett részt. A kislabdadobás-
ból, húzódzkodásból, futásból és evezésből álló versenyen Vass 
Bendegúz MK1-ben az I. korcsoportban és Kollár Gábor MK1-ben 
a III. korcsoportban bronzéremmel zárt.

Szülői nap a GSE szervezésében
Májusban két alkalommal szervezett ingyenes szülői napot a Gödi 
SE  Kajak-kenu Szakosztálya és a  Dunai Vízisport Alapítvány. 
Az  eseménynek a  kajak-kenu sport népszerűsítése, illetve a  vízi 
közlekedés alapjainak, szabályainak megismertetése volt a célja.

Búcsúzunk Czapkó Miklóstól
Hatvanesztendős korában elhunyt a GSE Kajak-kenu Szakosztá-
lyának egyik meghatározó személyisége, Czapkó Miklós.
A  ’90-es évek közepén, a sportház építésének – melynek maga 
is aktív résztvevője volt – idején tagja volt a GSE elnökségének, 
majd másodmagával alapító tagja lett a Dunai Vizisport Alapít-
ványnak. Az öt éve alakult Senior Klubnak szintén egyik alapító-
ja. Tanácsaival, közreműködésével segítette a szakosztály mun-
káját, a Göd Kupák lebonyolítását, ahol házigazda és moderátori 
szerepet is betöltött. 
Czapkó Miklós a  budapesti Wesselényi Szakközépiskolában 
tanított elektrotechnikát, egy ideig az  iskola igazgatóhelyet-
tese is volt. Szerette a Dunát, az evezést, a versenyeket. A Göd 
Kupákon aratott sikerei mellett senior csapatával a  Dunakilitin 
rendezett 42 kilométeres maraton versenyen is  eredményesen 
szerepelt.

Összeállította: Vasvári Ferenc

A londoni kajaknégyes éremkollekciója szépen gyűlik: az olimpián 
ezüsttel, az Eb-n bronzzal zártak Fotó: Kovács Anikó/MOB

A diákolimpián ezúttal négy csapathajót töltöttek meg a gödi 
kötődésű gyerekek

Gödi kajak-kenu hírek
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Idén is népszerű volt Gödön a Fétis 
Crossfutás
A Gödi Családi Fesztivál keretein belül 13. alkalommal rendezte 
meg június elsején a Fétis Kft. a Fétis Crossfutást és a hozzá csat-
lakozó családi sportnapot. 

A futószámok közül az alsógödi GSE-pályán az óvodások 200 mé-
terre, a nagyobb gyerekek és a felnőttek a Nemeskéri Parkerdő 
és az Oázis Lakópark területén kijelölt 2, 5 és 14 kilométeres táv-

ra nevezhettek. A GSE füves pályáján – Wagner Bálint szervezésében 
– gyermek és felnőtt labdarúgótornák zajlottak, a kiserdei ligetben 
pedig a börze, kézműves-foglalkozás, bográcsebéd, élő báb, ugráló-
vár, arcfestés várta a résztvevőket, és táncosok, ugrókötelesek, a kör-
nyék iskolásai mutatkozhattak be produkcióikkal.
 A gödi terepfutás ötlete Ráth Tamás nevéhez fűződik: a Fétis csapa-
ta 1998-ban kapcsolódott be a Futapest Klub szervezőmunkájába, 
majd 2000-től önállóan, Fétis Crossfutásként rendezik az eseményt, 
amelyen a chipes időmérés minőségi szolgáltatást biztosít.

– A futást, a mozgást szeretnénk megszerettetni minél több család-
dal. Évről évre igen népszerű ez az esemény, idén is 1500-2000 láto-
gató jött ki a rendezvényre, a futószámokra pedig 340-en neveztek. 
Cégünk munkatársai önkéntes alapon vesznek részt a szervezésben 
és a lebonyolításában, – ez nekünk amolyan „csapatösszetartó tré-
ning”. A nevezési díjból befolyt összeget minden évben nemes célra 
ajánljuk fel, támogatásként – mondta Vízvári Judit főszervező.

A Fétis Kölyök Labdarúgó Kupán 16 csapat vett részt, első a Szent-
endre, második a  budapesti Ikarus BSE, harmadik a  Gödi Mészöly 
Focisuli együttese lett. A 10 csapatos Fétis Felnőtt Klub Vb-n a Dort-
mund (Contitech Vác) győzött, a második helyezett Rosenborg (Aljas 
HFC Budapest) és a harmadik Celtic (NC Frogs Lajosmizse) előtt.
A Wagner László által szervezett Belépés Családostul „Családi Csa-
vargás” ügyességi versenyének kilenc állomását 25 csapat, illetve 
család teljesítette.
 A  Fétis Crossfutás győztesei: Murányi Máté, Néveri Szilvia, Murányi 
Levente és Horváth Hanga (2 km), Zavicsa-Varga Viktória, Kiss 
Bendegúz, Kok Bianka és Csáki Ákos Péter (5 km), Tatarek Áron, Zádori 
Roland és Schweigert Árpádné (14 km).
(Teljes eredménylista: http://crossfutas.fetis.hu.) 

V. F. 

Az idei versenyen négy távon, több kategóriában hirdettek győztest. A kép jobb 
oldalán Süle József, a Fétis Kft. ügyvezetője

Labdarúgás
Túl az első esztendőn 
a Gödi Mészöly Focisuli
Sikeres esztendőt zár a  Gödi Mészöly Foci suli. 
A  Mészöly Géza nevével fémjelzett labdarú-
gó-egyesülettel tavaly született megállapodás 
egyéves próbaidőre, a gödi a hatodik bázisa lett 
az ürömi alapítású klubnak. 

A GMFS mintegy 50 gödi kisgyermeknek ad játékle-
hetőséget; az edzésekre a GSE pályáján, illetve a téli 
időszakban a Kék Duna Hotelben kerül sor. A fiata-
lok számára a  későbbiek során felmenő rendszer-
ben a MFS és a GSE is lehetőséget kínálhat.
 – Az együttműködés sok pozitívummal jár együtt. 
Gyarapodott a gödi bázis eszközparkja: különféle 
sporteszközöket, mezeket, labdákat, bójákat, ka-
pukat kaptunk. Térítésmentes úszásfoglalkozásra 
járhattak a  gyerekek az  Aqua worldbe, s  ígéretet 
kaptunk egy kilencfős kisbuszra, amit augusztus-
ban kaphatunk meg, továbbá modern egészség-
ügyi szűrésen vehettek részt a  játékosok. Csorba 
András edző-koordinátor jelen volt a foglalkozáso-
kon, s rengeteget tanultunk tőle edzésmódszerek, 
edzésgyakorlatok és szakmai szempontok tekin-
tetében. Az MTK-val kötött szerződés értelmében 
az  U6-os és U12-es csapataink MTK-MFS néven 
szerepelnek majd a különböző tornákon. Kiemelt 
csapataink lehetőségei kiszélesedtek: bajnoksá-
gokban, külföldi mérkőzéseken, edzőtáborokban 
vehetnek részt a  legtehetségesebbek – foglalta 
össze az  együttműködés tapasztalatait Wagner 
Bálint edző.

A GMFS kiemelt játékosai 2012–13-ban: Gyenes 
Botond (2003), Dalnoki Áron (2004), Hertel Ákos, 
Major Máté és Mudri Márk (2006).
Az U7-es és U8-as korosztályt az őszi folytatás ese-
tén Wagner Bálint, az U9-est Sápi Zoltán, az U10-es 
U11-est Gyenes Zsolt irányítja. A  várható megálla-
podás értelmében az  U13-asok visszaigazolnak 
a GSE-be, s őket szintén Gyenes fogja felkészíteni. 
A csapatokat segédedzőként ifj. Sápi Zoltán segíti.

Vasvári Ferenc

A Gödi MFS eredményei: 
U7: Vecsési Gyermeklabdarúgó Torna 1. hely, Gödi 
Fesztivál Gyermeklabdarúgó Torna 1. hely;

U9: PMLSZ felsőházi rájátszás 4. hely, Fétis Kupa 3. 
hely, MFS bázisok közötti torna 1. hely;

U11: PMLSZ alsóházi rájátszás 1. hely (a 11. helynek 
felel meg);

MFS kiemelt, 2004-es születésűek nemzetközi torná-
ja, United World Games, Ausztria (8 csapat) 1. hely 
(Dalnoki Áron);

MFS kiemelt, 2003-as születésűek: Ligabajnokság 1. 
hely (Gyenes Botond).
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Curling
Világbajnoki erősítéssel játszott a Gödi 
Körkép csapata 

Mint arról korábban már beszámoltunk, a  gödi Kiss Zsolt – Palancsa 
Dorottya oldalán vegyes párosban – a  kanadai curling-világbajnoksá-
gon aranyérmes lett. A  sikeres szereplés után a  sportág hazai szövet-

ségének szintén gödi főtitkára, Kiss László bemutatóra és médiaversenyre invi-
tálta szerkesztőségünket. Az eseményen Bea István és – alkalmi tudósítóként 
– Vida-Szabó Emese vett részt. A gödi helytállásról a DIGI TV sportcsatornája 
is beszámolt…
– A szövetség képviselői és a világbajnok versenyzők kamaraerdei telephelyü-
kön várták a médiumok munkatársait május utolsó napján. A köszöntés után 
Kiss László főtitkár röviden elmondta a sportág történetét és fontosabb sza-
bályait. Így megtudhattuk, hogy a  játék skót eredetű, és fontos eleme a  fair 
play, a pályán kívül is. Az első néhány perc azzal telt, hogy megszokjuk a jeget 
a lábunk alatt, majd a friss világbajnokok, Palancsa Dorottya és Kiss Zsolt, vala-
mint edzőjük, Palancsa Zoltán megismertettek bennünket a curling alapjaival. 
 Az egyik cipőnkre csúszótalpat, a másik orrára ragasztószalagot tettünk, hogy 
a jég ne sértse fel a lábbelit. A profik természetesen speciális cipőt hordanak, 
melynek egyik talpán csúszóbevonat, a másikon különleges tapadófelület ta-
lálható, valamint védőréteg az utóbbi cipő orrán. 
Kezünkbe vehettük a  követ, amely egy közel 20 kg-os gránit, és a  seprűt. 
A gyakorlatok során megtanulhattuk, hogyan kell „kicsúszni”, seperni, a követ 
helyesen elengedni, csúsztatni, figyelve a forgásirányra, a sebességre és a test-
tartásra. A játék egyik legfárasztóbb része a seprés, mert azt bizony időnként 
ördöngös sebességgel kell művelni. A  gyakorlatok után két csapat alakult: 
a DIGI TV és a Gödi Körkép csapata, utóbbit Bea István, Kiss Zsolt világbajnok 
és jómagam alkottuk. A meccset 2-0-ra elvesztettük, pedig tisztesen helytáll-
tunk. A curling nagyon élvezetes, minden izmot megmozgató sportág. Egyál-
talán nem olyan könnyű játszani, mint ahogyan az a televíziót a fotelból nézve 
tűnik. Összehozza az embereket; már csak azért is, mert a meccs után az el-
lenféllel együtt be kell ülni a büfébe, ahol a nyertes fizeti a vesztes whiskyjét. 
A curlingesek nagyon kedves emberek, és szívesen várnak bárkit, akár csapat-
tagnak is – számolt be a bemutatóról Vida-Szabó Emese.

Tudta-e, hogy 
•  Kanada a  sportág központja, 1,5 millió igazolt curling versenyzővel, 

s majdnem minden városban találhatő legalább egy klub. 
•  Hazánkban egyetlen pálya üzemel, a  szövetség pedig 210 igazolt ver-

senyzőt tart nyilván. 
•  Egy szabványos curlingpálya 45 x 5 méteres; a jég teteje ionkezelt vagy 

desztillált vízből készül, ugyanis a szintetikus anyag tönkretenné a cur-
ling követ, amelynek darabja kb. 150 ezer forint. 

•  A kő előtti söpréssel kissé feloszvasztjuk a jeget a dörzsöléssel – így ki-
sebb lesz a súrlódás –, hogy jobban csússzanak a kövek, így azok mozgá-
si hosszát meg lehet növelni, akár 2-3 méterrel is.

Kosárlabda
Cél az NB II.-es bajnokság!
A Gödi SE kosárlabdázóinak idei bajnoki ered-
ményeiről és a  jövőt érintő céljairól dr. Megyery 
Csabával, a  szakosztály vezetőségi tagjával be-
szélgettem.

– Milyen eredményt értek el a különböző korosztá-
lyos csapatok a közelmúltban befejeződött bajnok-
ságban?
– Idén sikerült növelnünk a  szakosztályunk létszá-
mát, közel 100 igazolt sportoló kosarazik nálunk. 
A  kadetcsapatunk ért el számottevő eredményt: 
a  Budapest-bajnokságban második helyen zártak. 
A  serdülők, kissé „lyukas” korosztályként, a  gyer-
mekcsapatból kiegészülve a középmezőnyben vé-
geztek. A  felnőttek a  Pest-megyei bajnokságban 
negyedikek lettek.

– Milyen célokat tűzött ki maga elé a szakosztály?
– A  felnőtt csapatot illetően azt tervezzük, hogy 
megpróbálunk feljebb lépni, s  megcélozzuk 
az NB II.-t vagy az NB II.-es regionális bajnokságot. 
Ez jelentős részben a  csapatösszeállításon múlik 
majd, amelyen egyébként igyekszünk erősíteni 
a közeljövőben. Több U20-as és juniorkorú játékos 
érkezése várható ősszel, akik már bemutatkoztak 
a Pest megyei tornákon. A Kiss Lenke Kosársuliból 
négy U18-as és hat U20-as játékost várunk. A GSE-
től a  klub nem kér nevelési költséget. E  fiatalokra 
építenénk a  jövő felnőtt csapatát, amely előtt így 
bíztató hosszú távú fejlődési lehetőség nyílna. Kö-
zönségszórakoztató, hajtós játékot várunk tőlük. 

– Infrastruktúra, TAO, rendezvények…
– Az  elmúlt években a  Huzellában csökkentek 
a  teremlehetőségeink, ráadásul ez a  legkisebbe-
ket érintette kellemetlenül. Várjuk a TAO nyújtotta 
támogatásokat: nagyon nagy szükségét látjuk egy 
újabb városi sportcsarnok megépítésének. Ez meg-
határozhatja az  egyéb sportrendezvények szerve-
zését is. Újdonságként a  streetball felé kívánunk 
nyitni. Wagner Lacival közösen gondolkodunk egy 
nyár végi, ősz eleji tornán, a helyszínt még keressük.

Vasvári Ferenc

A curling a téli olimpiák programján is szerepel. A sportág magyarországi 
népszerűsítésének jót tett a magyar fiatalok vb-aranya

A GSE kosarasainak a Huzella Tornacsarnok 
az otthona. Sokszor szűkösnek bizonyul
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Táncsport
Európa-bajnok a GDSE 
csapata!
Szenzációs szerepléssel Európa-bajnoki 
aranyérmet nyert a Gödi Diák-Sportegyesület 
táncszakosztályának junior korosztályú csa-
pata. Az Eb-dobogó csúcsáig több éves mun-
ka és két jelentős állomás vezetett. A szakosz-
tály haladó csoportja a Magyar Látványtánc 
Sportszövetség által rendezett versenysoro-
zaton show-tánc kategóriában sikeresen vet-
te az akadályokat.

–  Először a területi kvalifikációs versenyen, 
Debrecenben értünk el első helyezést, majd 
a budakalászi országos bajnokságon lettünk 
elsők, ahol még különdíjat is kaptunk. A si-
keres szereplésnek köszönhetően szerez-
tünk indulási jogot a június végi Európa-baj-
nokságra, amelyet idén Magyarországon, 
a  Pestszent imrei Sportkastélyban rendeztek 
meg. Az  Eb-n a  hazai versenyeken már be-
mutatott koreográfiánkkal aranyérmesek 
lettünk. Egyébként a junior dance show ka-
tegóriában a kontinensviadalra – előzetes 
kvalifikáció alapján – öt csapat jutott be. 
A koreográfiában szereplő aranyérmes gyer-
mekek: Amin Nadin Anna, Kékesi Kitti, Kékesi 
Diána, Molnár Viktória, Kovács Réka, Viga 
Zsófia, Enyedi Anita és Bús Lívia – tájékoztatta 
lapunkat Harkai Anett, a csoport felkészítő ta-
nára.

Vasvári Ferenc

Röplabda
A legjobbakat díjazták az évzárón
Június 13-án tartotta évzáró ünnepségét a GDSE Röplabda Szak-
osztálya. A csapat teljesítményét Oláhné Szűcs Katalin edző fog-
lalta össze.

– Sikeres és eredményes évet zártunk ebben a bajnoki szezonban is. 
Négy korosztályban versenyeztünk: U18-as, gyermek, mini és szu-
per mini kategóriában. Mintegy 60 versenyen indultunk az év során. 
A Közép-magyarországi Bajnokságban U18-as és U14-es csapatunk 
a 4. helyen végzett, az Országos Mini Kupán mini csapatunk 10., leg-
fiatalabbjaink pedig 6. és 11. helyet szereztek. Több hazai tornát mi 
magunk rendeztünk: Mikulás- és Farsangi torna, Kőrösi Kupa, Majális 
Kupa, Gyereknapi Strandröplabda-torna szerepelt a  programunk-
ban, továbbá indultunk a szintén gödi rendezésű amatőr mix tornán 
is, amelyen legutóbb U18-as lányaink a felnőtt mezőnyben 4. helyen 
végeztek. Jövőre tovább szeretnénk folytatni a sikeres munkát. Ter-
vezzük új csoport indítását, s új edző is csatlakozik szakosztályunk-
hoz, hogy segítse a lányok felkészítését – értékelt a szakember.

Az edzéseken és a mérkőzéseken nyújtott kiemelkedő éves munká-
jáért, játékáért különdíjat kapott Szabó Dorottya (U18), Dobor Réka 
(gyermek) és Szalai Laura (szuper mini). Egész évben nyújtott játéká-
ért különdíjat érdemelt Belányi Virág (U18) és Törő Tímea (gyermek), 
valamint Oláh Dóra, Dalnoki Lilla, Sólyom Emese, Juhász Lili, Papp 
Vivien, Kovács-Sipeki Cintia (mini korosztályos játékosok). Edzésláto-
gatottsági szorgalmáért I. díjat kapott: Szobonya Boglárka (szuper 
mini)

A csapatmunkához a jó smink elkészítése is 
hozzátartozik – ez Amin Ildikó és Kékesi Mónika 
kreativitását tükrözte Fotó: Molnár Mariann

Gödön egyre népszerűbb a röplabda. A GDSE Röplabda Szakosztálya 
a Dunakeszi Kinizsi strandröplabda-pályáján tartotta évzáróját

Augusztus 20-án vízi nap 
sárkányhajózással!
A Belépés Családostul programsorozat következő állomását augusz-
tus 20-án rendezi Wagner László és csapata. A már hagyományos vízi 
nap keretein belül sárkányhajóverseny is  szerepel a  programban. 
A helyszín ezúttal az alsógödi strand és az előtte lévő vízterület lesz. 
Bővebb információk: www.belepescsaladostul.mlap.hu 
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Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy megfejtéseiket minden 
hónap 25-éig küldjék meg szerkesz-
tőségünknek akár postai, akár elekt-
ronikus levélben.

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

A helyes megfejtők között ajándékot 
sorsolunk ki. A szerencsés nyertest 
nyereményének átvételéről e-mail-
ben, telefonon vagy postai úton ér-
tesítjük. Kérjük, hogy a megfejtéssel 
együtt küldjék meg nevüket és elér-
hetőségüket is.

A 2013. június havi számunkban 
közölt rejtvény megfejtése: „Hétvé-
gente zenés-táncos esték a felsőgödi 
Duna-parton”

Gratulálunk a helyes megfejtést be-
küldőknek!

A nyertes ezúttal: Talán Zsuzsanna.

Szerencsés megfejtőnk az Ámbitus 
Kft. ajándékutalványát nyerte.

&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
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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)

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

A házhoz szállítás 1000 Ft felett Gödön ingyenes.

Újra 
kettőt fizetsz,

hármat kapsz akció! 
Július 19-én, 20-án és 21-én! 

(Helyben fogyasztás esetén!)
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SÁRGABARACKVÁSÁR

Vásároljon a TERMELŐTŐL  –  lekvárnak, 
befőzéshez és étkezési SÁRGABARACKOT!

A gyümölcsérés alatt folyamatosan.
Cím: Felsőgöd, Révay u. 16.

Információ és előjegyzés: (06 27) 332-814

Megérkeztek a szúnyogok, 
                               és csípnek! 
                            Védekezzen! 

Szúnyogháló 2380,- Ft/db-tól
Nyílászárók AKCIÓS áron

Csicsu Bau Nyílászáró Kft. Göd, Pesti út 112.
Tel./fax: (27) 534-644, mobil: (70) 940-14-25

ajtoablakgod@invitel.hu, sicsubaukft@invitel.hu
web: ajtogod.hu www.ablakgod.hu

Nyitva tartás: hétfő, szerda, 
csütörtök, péntek: 9–17-ig;
kedd: 9–20-ig;
szombat: 9–13-ig 
Nyílászárók felméréstől
a beépítésig! Ingyenes
helyszíni felmérés,
szaktanácsadás,
árajánlat- készítés.
Fa és műanyag nyílászárók, ablak, bejárati 
és belső ajtó, kilincs, műanyag, fa- és alumínium párkány, műanyag és alumínium 
redőny, mobil, nyíló és fi x szúnyogháló, reluxa, roló szalagfüggöny.

Nyílászárók cseréje tokbontással, 
helyreállítással és a tok kibontása 
nélkül, takarólécezéssel. 

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

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

Kedvenced akciós
falatokra vágyik?
Nálunk azt is
megtalálod!

Vásárolj 1000 Ft felett, 
és ajándékot kapsz!

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

Whiskas száraz cicatáp: 900 Ft/kg helyett 750 Ft/kg
Szalámi 1 kg-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 július 31-ig tart!
További akciók a Facebookon: 

Alex Állateledel Diszkont

2131 Göd, Alkotmány u. 2. 
(Az alsógödi postával szemben.)
web: www.alexdiszkont.shp.hu
e-mail: reliakft@hotmail.com

Telefon: (06 20) 962-3561
Nyitva tartás: H-P: 8–17, Sz: 8–12.

Dr. Straub Ákos ortopéd-, traumatológus,
általános sebész főorvos és sportorvos

–  Mozgásszervi betegségek kezelése
–  Gyógyászati segédeszközök, gyógycipők felírása
–  Szemölcsök, anyajegyek és egyéb bőrhibák

hegmentes eltávolítása
–  Visszér és benőtt köröm hatékony kezelése
– Ízületi ultrahang vizsgálat
–  Sportorvosi ellátás
–  Térdízület hyaluronsavas kezelése ambulánsan

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

Rendelési idő: Kedd: 16–20 óráig, Szombat: 9–14 óráig
2132 Göd, Jósika u. 29. •  Bejelentkezés: 06-20-493-1593, 27-331-818

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
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• 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

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

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

Tel.: 27-345-354 • www.juditoptika.hu
Fizetheti szemüvegét Üdülési Csekkel, vagy bármely Egészségpénztáras kártyával!

Az akció időtartama: JÚLIUS - AUGUSZTUS

• 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!
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Káposztásmegyer központi 
részén eladó,

 igényes lépcsőházban 
38 m2-es, világos, erkélyes 

lakás tulajdonostól. Közértek, 
orvosi rendelő, gyógyszertár, 

zöldséges, iskola, óvoda, busz- és 
villamosmegálló kétpercnyi 
távolságra. Alacsony rezsi. 

Irányár: 7,4 millió forint. 
Érdeklődni lehet:
(06-20) 4156-009

ELADÓ TELEK SURÁNYBAN
Családi okok miatt eladó egy 1427 m2 nagyságú telek 
Surányban, a Szentendrei-sziget közepén.
A telek nagy, akár osztható is, hiszen két 700 m2-es telek 
is kialakítható belőle.
A környék levegője ma is kiváló. Az öregek szerint a két 
háború között a környékre tüdőszanatóriumot tervez-
tek építeni. Víz a telken, gáz az utcában, csatornaépítés 
2013-ban vagy 2014-ben.
A telken egy be nem fejezett faház van, ami elbontható, 
befejezhető vagy felvonulási épületként használható.
Irányár: 12 M Ft. 
Érdeklődni lehet a (06 30) 817-36-17-es telefonszámon.

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

Mindennemű építő-, tüzelő- és egyéb anyagok!
Konténeres sittszállítás

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

Rendelésfelvétel:
Tel.: 06-27-345-065,

06-20-972-5290,
06-30-949-7921,
06-30-933-8554

2132 Göd, Duna út 20-22.

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

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

Szobafestést, mázolást, 
tapétázást, kőműves- és kertészeti 
munkákat, bozótvágást, fűnyírást, 
hulladékok elszállítását, telkek 
rendbetételét, valamint fuvarozást 
vállalunk. 
Telefon: (06-70) 576-8925.

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

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

Gyermekfelügyeletet vállal gödi 
gimnazista diáklány. Ugyanitt 
korrepetálás angol nyelvből és kémiából 
általános iskolásoknak. Kedvező óradíj, 
megegyezés szerint. 
Telefon: (06 70) 205-8094.

Bölcsőde csecsemő- és 
kisgyermeknevelő gondozót keres 
határozott időre. 
Előny az E-kategóriás szakképesítés és 
a gödi lakhely. Jelentkezni fényképes 
szakmai önéletrajzzal és motivációs 
levéllel a bolcsi@invitel.hu címen lehet.

Bölcsőde technikai dolgozót keres 
határozott időre. Előny a középfokú 
végzettség és a dajkaképesítés. 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a bolcsi@invitel.hu címen lehet.



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°°

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

Hivatkozzon a Gödi Körképre, és ingyenesen felmérjük 
lehetôségeit!

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

Felejtse el a magas 

villanyszámlákat!

www.wagnersolar.hu

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

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

olvasónknak kellemes 

nyári időtöltéseket 

és jó pihenést 
kívánunk!

            Gödi Körkép


