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Kupasorozat – Western Derby
Időpont: 2013. szeptember 28-29.
Helyszín: Kincsem Lovarda, Sződliget

Versenyszámok:
Trail kezdő-haladó
Pleasure kezdő-haladó
T-reining kezdő-haladó
Barrel-racing kezdő-haladó 16 éven alul kezdő
Pole-bending kezdő-haladó 16 éven alul kezdő
Cowboy race kezdő-haladó 16 éven alul kezdő

Kiegészítő programok: 
szeptember 28.: Prison Band és esti diszkó

szeptember 29.:  Country Express és Line Dance; délután bikarodeó 
Gyerekeknek arcfestés és lovagoltatás

Belépődíj: 
14 éven aluli gyerekeknek 
a belépés ingyenes
1 napos belépő 1000 Ft
2 napos belépő 1500 Ft

AKCIÓS TENGERPARTI UTAK
Mallorca 1 hét repülővel, 3*+ félpanzióval  129 900 Ft/fő
Kréta 1 hét repülővel, apartman, önellátás  74 900 Ft/fő
Egyiptom 1 hét repülővel, 5* all inclusive  106 900 Ft/fő
Lefkada 14 nap busszal, önellátással  79 900 Ft/fő
Bulgária 1 hét repülővel, 4* all inclusive  99 300 Ft/fő
Korfu 13 nap busszal, önellátással  76 900 Ft/fő
AZ AUGUSZTUS 20-i 
HOSSZÚ HÉTVÉGÉRE
Amszterdam 4 nap repülővel, reggelivel  79 900 Ft/fő
Prága-Pilzen 3 nap busszal, reggelivel  32 900 Ft/fő
Párizs 5 nap repülővel, reggelivel  93 800 Ft/fő
Garda-tó + Gardaland 3 nap busszal, reggelivel  39 900 Ft/fő
Róma 4 nap repülővel, reggelivel  79 900 Ft/fő
Gyula 3 nap 3* félpanzióval 27 800 Ft/fő
A fenti árak a járulékos költségeket (illeték, vízum, biztosítás) nem tartalmazzák.

Utazási Iroda 
valbonatours.hu 

További több száz akciós ajánlatunkról érdeklődjön 
irodánkban vagy megújult weblapunkon!

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

MKEH szám: U-000921
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KÖZÉLET

Februárban beszámoltunk arról, hogy a  város által az  Új Szé-
chenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támoga-
tási rendszeréhez benyújtott „Kastély Központi Óvoda bővítése 
100 férőhellyel” című, KMOP-4.6.1-11-2012-0040 jelű pályázatát 
a  Közép-Magyarországi Operatív Program Irányító Hatósága 
199 268 112 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. 
A város pályázatát 2012 szeptemberében az elbíráló tartaléklis-
tára helyezte, majd januárban 95 százalékos mértékű támoga-
tásra méltónak ítélte.
A beruházás engedélyes és kiviteli terveit a  REPROJEKT Épí-
tésziroda Kft. készítette, ugyanaz a  cég, amely a  Fácán Óvoda 
épületét tervezte. A tervek egy négy csoportos, 100 férőhelyes 

óvodaépület kialakítására készültek. A  földszintes épület nettó 
alapterülete 682,5 m2, melyhez összesen 170 négyzetméternyi 
terasz is kapcsolódik. A  projekt része a kertrendezés, a kerítés-
építés, valamint az épület berendezési és felszerelési tárgyainak 
beszerzése is. A  jelenlegi Fácán Óvoda zárt átjáróval kapcsoló-
dik majd az új épületszárnyhoz, ugyanis közös használatban lesz 
például a már meglévő tornaszoba.
A beruházás következő lépéseként megtörtént a  közbeszer-
zési eljárás kiírása, amelyre három érvényes ajánlat érkezett. 
Az eredményhirdetésre a július 3-án megtartott rendkívüli tes-
tületi ülést követően került sor. A nyertes ajánlattevő a Szem-
per Plusz Építőipari Kft. (1152 Budapest, Aporháza u. 13.). A szer-
ződéskötés 2013. július 15-én megtörtént, a  vállalási ár nettó 
138 819 350 forint. A  munkaterület átadására 2013. július 18-
án került sor, a munkálatok pedig a  július 24-ei alapkőletételt 
követően elkezdődtek. A  beruházás befejezésének határideje 
2014. június 15-e. Karaszek Ernőné óvodavezető elmondta, hogy 
nagy örömmel és várakozással tekint az építkezés elé. Az új 
óvodaegység reményeik szerint megoldást nyújt majd a köz-
nevelési törvényben előírt maximum 25 fős csoportlétszámok 
kialakítására, a jelenlegi átlagosan 28-30 fős létszámok helyett, 
illetve a 2014. szeptember elsejétől kötelezően beíratandó, há-
roméves kort elérő gödi gyermekek ellátását is lehetővé teszi.

A júliusi rendkívüli testületi ülések hírei

Megnyíltak a szabad strandok Gödön
A felsőgödi és az alsógödi Duna-szakaszon is megnyílt a kijelölt part-
szakaszokon egy-egy szabad strand július 18-án.
A víz minősége kiválóan alkalmas a  fürdésre, a  folyó vízállása pe-
dig kellemes sóderes-homokos partot tárt a strandolni vágyók elé. 
A szabad strandok területét bóják jelölik ki a vízben, illetve táblák 
mutatják a  szárazföldön, csakúgy, mint a  mosdókkal, öltözőkkel, 
elsősegélynyújtó hellyel, víz- és levegőhőmérséklettel kapcsolatos 
információkat.
A páratlan természeti szépségű gödi Duna-parton beköszöntött 
az igazi nyár. 

A Kastély Óvoda új épületének látványterve. Az épületszárny 
folyosóval kapcsolódik majd a mögötte lévő Fácán Óvodához

Az új óvodaegység  alapkövét Markó József polgármester (képünkön 
balra) helyezte el, dr. Pintér György alpolgármester segítségével

Kiválasztották az óvodaépítésre 
kiírt közbeszerzési pályázat 
nyertesét

Rongálás a Kisfaludy 
utcában
Tavaly októberben adták át a Kisfaludy utcai egészség-
ház előtt újonnan kialakított kis teret, amelyet öröm-
mel vettek birtokukba a felsőgödiek. A szépen parko-
sított terület igazi arcát tavasszal és nyár elején kezdte 
megmutatni, amikor kizöldült a fű, s nyílni kezdtek 
a virágok. Az arra járók azonban az utóbbi hetekben 
arra lettek figyelmesek, hogy a gyep kiszáradt, kiégett. 
A probléma okának feltárása során aztán gyorsan ki-
derült, mi a baj: valaki ellopott néhányat az automata 
öntözőrendszer szórófejei közül, és így a növényzet 
nem jutott vízhez. A  városi költségvetésből megva-
lósult beruházások mindannyiunk környezetét teszik 
szebbé, azok közös értékeink. Vigyázzunk rájuk! 
Kérjük, hogy akinek tudomása van arról, ki vagy kik 
tették tönkre az öntözőrendszert, jelentkezzen az ön-
kormányzatnál!

Rongálás a Kisfaludy 
utcában
Tavaly októberben adták át Felsőgödön 
a  Kisfaludy utcai egészségház előtt kialakított 
kis teret. A  szépen parkosított terület igazi ar-
cát tavasszal és nyár elején kezdte megmutatni, 
amikor kizöldült a fű, s nyílni kezdtek a virágok. 
Az arra járók azonban mostanában arra lettek 
figyelmesek, hogy a gyep kiszáradt. Gyorsan ki-
derült, mi a baj: valaki ellopott néhányat az au-
tomata öntözőrendszer szórófejei közül, és így 
a  növényzet nem jutott vízhez. A  városi költ-
ségvetésből megvalósult beruházások mind-
annyiunk környezetét teszik szebbé, azok közös 
értékeink. Vigyázzunk rájuk! 
Kérjük, hogy akinek tudomása van arról, ki vagy 
kik tették tönkre az öntözőrendszert, jelentkez-
zen az önkormányzatnál!
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Pályázatot nyújt be a város
Hetvenszázalékos támogatás mellett lehet 
pályázni folyami révek, kompok és az  azok-
hoz szükséges parti létesítmények tárgyá-
ban. E lehetőség az Alsógöd–Szigetmonostor 
révátkelőnél lehetővé tenné az  alsó meder-
lépcső helyreállítását, a felső lépcső javítását, 
továbbá a  bejáróhíd és a  kikötőponton javí-
tását, festését, a  dörzsfa cseréjét. A  beruhá-
zás teljes költsége több mint hatmillió forint. 
A harminc százalékos önrészt az üzemeltető 
és az Önkormányzat közösen viselné. Ugyan-
ennek a pályázatnak a keretében a Felsőgöd–
Surány révátkelőhöz tervezett felújítások: 
az út, a  lépcső, a korlát és lejárókomplexum 
felújítása. A  teljes költség közel kilencmillió 
forint. A várost ebből mintegy 2,7 millió forint 
körüli összeg terhelné. Mindkét átkelőhelynél 
üzemeltetési támogatásra is lehet pályázni, 
amelynek 20 százalékos önrészét az üzemel-
tetők vállalnák.

Pótelőirányzat nyári felújításokra
A nyári karbantartási munkák felmérése során az alábbi felújítások 
finanszírozása vált szükségessé. 
A Kincsem Óvodában négy csoportszoba újul meg, amíg a  kicsik 
nyaralnak. A  szobák mennyezete visszabontás, portalanítás és szi-
getelés után gipszkarton burkolatot kap, és több oldalfal rehabilitá-
ciójára is sor kerül: új vakolat és festés teszi kellemesebbé a tereket. 
A Németh László Általános Iskola forfaszerkezetű épületének tető-
felújítása során a jelenlegi hullámlemezt eltávolítják, helyére OSB-le-
mez és zsindelyfedés kerül, kétoldali eresz kialakításával. Az oktatá-
si intézmény két vizesblokkját is felújítják. Az  Önkormányzat által 
megvásárolt Ifjúság utca 6. számú ingatlan részleges felújítását ter-
vezik, közel 3 millió forint értékben, így új csoportszobák kialakításá-
ra nyílik lehetőség, ahol a művészetoktatás is helyet kap majd 2013 
őszétől.
Az összes pótelőirányzat majd nyolc és fél millió forintos összegét 
a feladattal nem terhelt működési tartalék terhére biztosítja a Kép-
viselő-testület.

A lakossági járdaépítésről, a fák és 
cserjék közterületi elhelyezéséről
Városunkban a fő szabály szerint 150 cm széles, a telekhatár men-
tén haladó gyalogjárda építhető. Fát és cserjét telepíteni a közút 
szélétől két méteren belül tilos, továbbá a  telepített növényzet 
nem akadályozhatja a 150 cm széles járda létesítését.
Azokon a helyeken, ahol a szükséges távolság a telekhatár és az út 
széle között nem áll rendelkezésre, vagy ahol a már meglévő mű-
tárgyak, illetve a növények más elhelyezést indokolnak, ott a te-
lepítésre a Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési 
Osztályának – mint közútkezelőnek – külön engedélye szükséges. 
A közterületen végzett munkák során a  közművezetékek állagá-
nak megóvása érdekében fokozott gondossággal kell eljárni. Tilos 
olyan növényzetet telepíteni, amely növekedésével vagy gyökér-
zetével megrongálhatja a közműveket. 
A járda mellé telepített sövények magassága nem haladhatja meg  
a 130 cm-t, és a növényzet a kereszteződésekben nem zavarhatja 
az utak megfelelő beláthatóságát a kikanyaradó személyautókból.
Kérjük, hogy a  munkák megkezdése előtt forduljanak segítsé-
gért a  Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési 
Osztályához. 

Dr. Szinay József, címzetes főjegyző
Városszerte tapasztalható, hogy a lakosok által épített járdák gyakran 
nem felelnek meg a rendeletben meghatározott szabványnak

A beruházás a naponta komppal közlekedők 
kényelmét szolgálná

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

Az Önkormányzat pénzkészlete: (számláin lévő összegek + pénztár): 127 992
A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete: (számláin lévő összegek + pénztár): 13 044
A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 34 645
A lekötött betétek összesen: 280 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (számlákon lévő összegek + pénztárban lévő 
összegek + lekötött összegek):

455 681

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: 0
A mai napig befolyt 2013. évi adóbevételek összege: 690 084
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió forintot 
meghaladó tételek listája: SPA-H Kft. – burkolatlan utak karbantartása

12 646

A fenti táblázat a 2013. július 23-ai állapotokat mutatja.
Dr. Pintér György

alpolgármester
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A Duna-part Nyaralóházak
Legnagyobb várakozásunk jelenleg 
a  Duna-part Nyaralóházakkal (az egykori 
BM-üdülővel) kapcsolatos. A felsőgödi Du-
na-parton lévő hatalmas üdülőterületet 
10 éven át bérelte a város a vagyonkezelő 
szervezettől. A szerződés lejárta előtt a ta-
valyi évben a  kormány elé terjesztettük 
kérésünket, hogy az  önkormányzat fenn-
tartásában lévő ingatlant adja ingyenesen 
a  város tulajdonába. Kérelmünk jó úton 
halad, az  Állami Vagyonkezelő támoga-
tólag nyilatkozott a  kérdéssel kapcsolat-
ban, most a  kormány döntésére várunk. 
Az  idei nyáron immár mozgalmas élet 
zajlik az üdülőben: városi táboroknak, sza-
badidős és kulturális rendezvényeknek, 
koncerteknek ad otthont.  A  számos jól 
felszerelt faházzal, kőépületekkel, színház-
teremmel, étteremmel, büfével és szerviz-
épületekkel rendelkező ingatlan sokoldalú 
kihasználásra kínál lehetőséget, és a  jö-
vőben fontos szerepet tölthet be a  város 
közösségi életében. Ha a  terület saját tu-
lajdonunkba kerülne, megteremtődnének 
a feltételei annak is, hogy egy széles, par-
kosított lejárót biztosíthassunk a felsőgödi 
Duna-parthoz.

A Pólus szálloda és a golfpálya
A nagy értékű szálloda 2008-ban csőd-
be ment, s azóta évről évre egyre in-
kább a  pusztulás képét mutatja. Jelenleg 
az  épület és a  golfpálya is a  CIB Bank tu-
lajdonában van, értékesíteni próbálják, és 
előbb-utóbb valószínűleg meg is találják 
majd a  befektetőt.  A  város annak idején 
több ingatlant adott a Pólus Zrt. használa-
tába a 18 lyukú pálya építéséhez, jelképes 
bérleti díjakért.   Ezek a területek a kerék-
párút mellett, a stranddal szemközti olda-
lon húzódnak. Az  ingatlanok bérleti szer-
ződése lejárt, a  tulajdonjog továbbra is 
a városé. A területek hasznosítására több-
féle lehetőség is kínálkozik: reális áron 
bérleti szerződés keretében részben hasz-
nálatba veheti majd azokat a golfpálya új 
tulajdonosa, illetve esetleg a termálstrand 
jövőbeni fejlesztéséhez is felhasználható-
ak. Ha a golfcélú hasznosítás nem valósul-
na meg, akkor a  hosszú távú tervekben 
egy valódi városközpont kialakításában 
kellene itt gondolkodnunk.
A szálloda kiszolgálására, működésének 
elősegítésére a város kéthektáros területet 
adott bérbe a fenyves területéből is. Ezen 
építette meg a Pólus Zrt. a lovarda épüle-

teit, egy szervizépületet és egy kápolnát. 
A  föld használati jogáról szóló megálla-
podás nem jött létre a hotel tulajdonosá-
val, bár az  Önkormányzat ezt többször is 
kezdeményezte. Az év elején a  felszámo-
ló eladásra hirdette meg a  területen lévő 
épületeket, melyeket nagyon kedvező 
áron megvásároltunk.  Így már a  terület 
és a  rajta álló épületek is a város tulajdo-
nában vannak. Ha a  szálloda újraindulna, 
ezekre az ingatlanokra, illetve a lovas szol-
gáltatásra feltehetően az új tulajdonosnak 
is szüksége lesz. Amíg a hotel sorsa eldől, 
addig mindenképpen fenntartjuk a  lovas 
profilt, mivel az épületek jó állapotúak, és 
így megoldódik a terület egyébként meg-
lehetősen költséges őrzése is. A  szerviz-
épület esetleges intézményi felhasználása  
is a golfszálló sorsától függ, de túl sokáig 
nem fogunk várakozni.

Egy újonnan vásárolt ingatlan 
Göd településszerkezete sokáig a  falusias 
jelleg irányába alakult, ezért a  köztereink 
általában szűkek, behatároltak. A  létre-
jött lokális „városrészközpontokban” arra 
törekszünk, hogy bővítsük a  tereket, és 
amennyiben arra lehetőség nyílik, intéz-
ményi központokat alakítsunk ki. Jó példa 
erre a  felsőgödi egészségház környéke. 
Az Ifjúság utcában, a Németh László Iskola 
szomszédságában néhány hónappal ez-
előtt eladásra kínáltak egy családi házat, 
amelyet reális áron sikerült megvásárol-
nunk. Az  épületet azonnal használatba is 
vette az  iskola, így – legalábbis átmene-
tileg – sikerül megoldanunk a  tanterem-
gondokat. A  város mindkét iskolája ma-
ximális osztálylétszámokkal működik, és 
kinőtte a rendelkezésére álló területet. Mi-
vel a következő években számítanunk kell 
a lakosságszám további növekedésére – és 
ezzel együtt a  tanköteles korú gyerekek 
számának emelkedésére –, mihamarabb el 
kell kezdenünk egy harmadik iskola meg-
építését. Az  új oktatási intézmény ideális 
helye valahol az Oázis lakópark környeze-
tében lenne. 

A Kastély Óvoda most épülő új 
egysége 
Az Önkormányzat eddig is gondoskodott 
arról, hogy a  hároméves kort elérő vala-
mennyi gyermek számára biztosított le-
gyen a  városban az  óvodai ellátás. Mivel 
azonban az  önkormányzati  fenntartású 
óvodákban ehhez jelenleg nem elég a  fé-
rőhely, így magánóvodák támogatásával 
oldjuk meg a  helyzetet.  Ám törekszünk 
az óvodai férőhelyek növelésére is. Két éve 

A Pólus szállodától most megvásárolt szervizépület is a város vagyonát gyarapítja. 
(Az ingatlan előtt balra Mucsi László, a TESZ igazgatója és Markó József polgármester) 

Közös értékeink 
A városi ingAtlAnok jelene és jövője – 1. rész

Most induló háromrészes sorozatunkban a városi tulajdonban lévő ingatla-
nok jelenlegi helyzetét tekintjük át, és bemutatjuk olvasóinknak az Önkor-
mányzat azok fejlesztésére vonatkozó terveit, elképzeléseit is. Markó József 
polgármestert arra kértük, hogy a városi vagyon részét képező épületek  és 
közterületek közül mindenekelőtt azokról adjon tájékoztatást, amelyeknek 
állapotában napjainkban vagy a közeljövőben változás várható. 
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adtuk át a Kastély Óvoda Fácán Óvodaegy-
ségének 75 férőhelyes, kiváló minőségben 
felújított, minden igényt kielégítő épületét. 
Július 24-én pedig megkezdődött egy 100 
férőhelyes új óvodaegység építése a Fácán 
Óvoda szomszédságában, a  volt teniszpá-
lya helyén. A  95 százalékos támogatással 
megvalósuló projekt keretében a  város 
rendkívül kedvező feltételek mellett juthat 
hozzá egy korszerű, új óvodához, amelynek 
átadása jövő év júniusára várható. 

Bozóky tér
Az Önkormányzat középtávú tervei között 
szerepel, hogy jellegzetes arculatot ad 
a  város valamennyi nagyobb közterének. 
A  szépen felújított Kossuth tér után idén 
októberben készült el Felsőgödön a  Kis-
faludy utcai egészségház és a gyógyszer-
tár előtti tér.  Most a  felsőgödi városrész 
hagyományos központja, a  Bozóky tér 
felújítása a  következő lépés. Megújulnak 
a  templom körüli járdaburkolatok, s ter-
vezzük a térre vezető Teleki Pál utcai sza-
kasz járdaépítését is. Itt a  parkoló autók 
szabálytalanul állnak fel a járdára. Célszerű 
lenne megengedni a járda szélén a fél ke-
rékkel való parkolást, ehhez természete-
sen megfelelő burkolattal látnánk el a par-
kolható szakaszt. Az  itt található üzletsor, 
illetve a  valamikori téeszbolt városképi 
megjelenésének javítása is elkerülhetet-
len. A posta is kinőtte az épületét, környe-
zete elhanyagolt, bent az  ablakoknál pe-
dig sokszor hosszú sorokban várakoznak 
az emberek. A felsőgödi posta az egykori 
község lakosainak igényeit még ki tudta 
elégíteni, a mai viszonyok között azonban 
egy tízezres városrész lakosságát már nem 
tudja kulturáltan ellátni. Egy új, nagyobb 
és korszerűbb posta kialakítása érdekében 

már felvettük a kapcsolatot a Magyar Pos-
ta vezetőivel, de gyors megoldásban saj-
nos nemigen reménykedhetünk.

A Kincsem-istálló és környezete
A Kincsem-istálló Göd egyik legrégebbi 
épített emléke, amely a világhírű verseny-
ló révén szorosan hozzátartozik a  város 
múltjához. A rendkívül leromlott állapotú 
épület rehabilitációját a  város önerőből 
nem tudja megoldani.  Május végén pá-
lyázatot írtunk ki az  istállóépület hasz-
nosítására. A  beérkezett dokumentációk 
elbírálása jelenleg zajlik, döntés szeptem-
ber végére várható. A város egy pályázati 
lehetőségnek köszönhetően 5 millió forint 
támogatást nyert, és 10 millió forintnyi ön-
részt vállalt Kincsem életnagyságú szob-
rának felállításához. A  neves szobrász-
művész által készített, jelentős művészi 
értéket képviselő szobrot méltó környe-
zetben szeretnénk elhelyezni a  Kincsem 
Parkban. Az lenne az optimális megoldás, 

ha magántőke bevonásával sikerülne fel-
újítani az épületet, és olyan funkcióval el-
látni, amely biztosítaná fenntarthatóságát. 
A legendás versenyló látogatható istállója 
és a szobor egy olyan műemlékegyüttest 
képezne, amely elvihetné Göd hírét a  vi-
lágba. Megoszlanak a  vélemények arról, 
hogy szabad-e a  szoborállításra pénzt 
költeni a  jelenlegi gazdasági helyzetben.  
Én  azt gondolom, mindenképpen indo-
kolt, hogy Kincsemnek legyen szobra Gö-
dön, és a most adódott lehetőséget nem 
szabad elszalasztanunk. A  szoboravatás 
2014 márciusára várható.  

A Szakáts-kerti villaépület
A Szakáts-kertben álló villa felújítása már 
évtizedekkel ezelőtt aktuális lett volna, 
az  épület mára teljesen tönkrement. En-
nek az  ingatlannak a  rehabilitációjára és 
hasznosítására is pályázatot írtunk ki. A kü-
lönleges természeti adottságokkal rendel-
kező területet bérlője szépen helyreállítot-
ta és rendben tartja, fejleszti. A  leromlott 
állapotú villa felújítására és hasznosítására 
utoljára a  90-es évek elején jelentkezett 
egy reális elképzelésekkel előálló befekte-
tő. A képviselők akkor átmeneti időre sem 
akarták magánszemély használatába adni 
a városi vagyont, pedig ha akkor létrejött 
volna a  szerződés, mára már a  város ren-
delkezésére állna a felújított épület. 
A Szakáts-villa sorsa is példa arra, hogy 
a  város jelentősnek nem mondható in-
gatlanvagyonával okosan és a  jövő iránti 
felelősséggel kell gazdálkodni. Felada-
tunk az  is, hogy ne hagyjunk az  utánunk 
jövőkre megoldatlan helyzeteket, hanem 
rendezzük megnyugtatóan a régóta meg-
oldásra váró kérdéseket, amint erre lehe-
tőség adódik. 

Lejegyezte: Koditek Bernadett

Technikai megbeszélés a Duna-part Nyaralóházak területén. (A képen balról Mohácsi 
Márton, Markó József, Mucsi László és Dorogi Gábor)

A közeljövőben megújul Felsőgöd hagyományos főtere, a Bozóky tér is
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Júliusban Gödön elhunytak
Vittkay Ferencné (sz.: Seress Anna Gertrud) 88 éves
Pleskó Kálmán 87 éves
Pálfalvi Péter Györgyné (sz.: Samák Éva Róza) 65 éves
Wieczorek Malgorzata Anna (sz.: Urbaczka Malgorzata 
Anna) 49 éves
Suput János Mihály 73 éves

Júliusban Gödön házasságot kötöttek

Kőnig Zoltán Vilmos és Jánoki Szilvia
Nagy Róbert és Pénzes Judit
Nagy Péter és András Krisztina Ilona
Balogh Csaba Lóránt és Torbágyi Andrea
Morva László és Adler Erzsébet
Szabó-Michels Ádám és Fodor Lili
Szarka Ákos és Telek Jolán 
Polgár Gábor és Melisek Márta
Szentesi Zsolt és Csizmadia Erzsébet

Biztonságos gépkocsilehajtó az alsógödi 
templomnál
Az alsógödi katolikus templom előtti, erősen megrongálódott, szinte használhatatlanul me-
redek gépkocsilehajtó helyére egy új, a magyar és az európai követelményeknek megfelelő 
lehajtót építettünk Göd Város Önkormányzata és az  Országos Közútkezelő Zrt. engedélye 
alapján. 
 Az új lehajtó építését a templomba járók és az urnatemetőt látogatók forgalma indokolta. 
A terveket egy, a Közútkezelőnek rendszeresen dolgozó mérnök készítette még 2009-ben. 
A  megépítésre azonban, a  templomtető sürgető cseréje miatt akkor nem kerülhetett sor. 
A Közútkezelő egyszer már meghosszabbított időtartamú engedélyének közelgő újabb ha-
tályvesztése tette sürgetővé a lejáró megépítését. Az Önkormányzat segítségét abban kér-
tük, hogy a  lejáróval egy ütemben építtesse meg a Kossuth tértől a gépkocsilejáróig tartó 
járdaszakaszt. Ez meg is történt. 
 Az érintett kedves szomszédunk is hozzájárult az építkezéshez. Pótmunkaként védőkorlá-
tot építünk a gépkocsilejáró mindkét oldalára, illetve a Dunakeszihez közelebbi járdaszakasz 
árok felőli oldalára. A munkákat ugyanaz a cég végezte el, amely a Kossuth teret is felújította. 
Reméljük, hogy a gépkocsilejáró és a hozzátartozó járdaszakasz nemcsak a templomba járók 
és az urnatemetőt látogatók hasznára van, hanem minden kedves gödi örömét leli benne, és 
ezzel is hozzájárultunk a város egyik központi terének szebbé tételéhez.

Marton Zsolt
plébános

Második alkalommal adták át 
a Gödi Ifjúságért Díjat
Az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata 
2012-ben alapította meg saját díját. A  Gödi Ifjúságért 
Díjat azon magánszemélyek, civilszervezetek és cégek 
kaphatják meg, akik és amelyek az adott év során a leg-
inkább segítették a szolgálat munkáját. 
Az elismeréssel 2013-ban a Gyermekjóléti Szolgálat mun-
katársai a  Felsőgödi Karitászcsoportnak köszönték meg 
az egész évi támogatást. A díjat Lenkei György képviselő, 
a Szociális Bizottság elnöke adta át Szajbert Istvánnénak, 
a  szervezet képviselőjének. A díjat első alkalommal 
a Piramis Építőház Kft. kapta meg.

Nyári gyermekétkeztetés
Száznyolcvan gödi gyermek kap két hónapon át meleg ebédet. 
Mintegy 1200 település kapott kormányzati segítséget a  nyári 
gyermekétkeztetéshez.  Göd város is a  támogatott települések 
között szerepelt.

A Szociális Bizottság kiegészítette az állami forrásokat, így összesen 
180 rászoruló gyermek részesülhet ellátásban 2013 nyarán,   július 
1-jétől augusztus 30-ig. A napi  egyszeri meleg étel összeállításánál 
különösen nagy hangsúlyt fektettek az egészséges alapanyagokra. 
A támogatás feltételei között szerepelt az  is, hogy a nyersanyagok 
egy részét helyi őstermelőktől kell beszerezni. Az  ebéd a  Németh 
László Általános Iskola konyháján készült, s a meleg étel mellé min-
dennap jutott friss idénygyümölcs is.
A szociálisan rászoruló gödi gyerekek három módon kaphatták meg 
az ellátást. A Gyermekjóléti Szolgálat táborában (ez esetben a bizto-
sított étkezések száma napi három alkalomra növekedett), a Gyer-
mekjóléti Szolgálat irodájában átvéve, illetve házhoz szállítva.

VPK

Szajbert Istvánné vette át a díjat Lenkei Györgytől

Az új gépkocsilehajtóhoz hamarosan 
parkoló is csatlakozik majd
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Az intézmény munkatársai a  tá-
borban változatos programokkal 
várták a  6-18 éves gyerekeket, 

fiatalokat. Rendszeres programként 
heti három alkalommal kézműves 
foglalkozásokat tartott Kesserű Andrea 
iparművész, hetente kétszer pedig 
sportfoglalkozásokkal várta a gyerme-
keket Somkereki Edit. Csütörtökönként 
biciklitúrán vettek részt a  kerékpárral 
érkezők, ám a változatosság jegyében 
rengeteg programot biztosítottak 
a  szervezők, támogatóik bevonásával. 
Az  első héten az  íjászattal ismerked-
hettek meg a gyerekek. A tábort meg-
látogató dr. Pintér György alpolgármes-
ter szintén kipróbálta az  ősi magyar 
fegyver kezelését. 
Tartott előadást a rendőrség munkatár-
sa, méghozzá a  szünidőben követen-
dő magatartásról, a  Magyar Madártani 
Egyesület képviselője pedig szárnyas 
szomszédaink védelméről. A táborozók 
látogatást tettek a  Lámpás ’92 Alapít-
ványnál, meghódították a  Dunakaland 
Kalandpark 4-6 méteres magasságban 
kifeszített kötélpályáit, és belekóstoltak 
a teniszezés alapjaiba is. A Dunai Sárká-
nyokkal lapátoltak a húszszemélyes ha-
jókban, a  tűzoltóság és a  Vöröskereszt 
szakembereivel hasznos tudnivalókat 
beszéltek meg a különféle veszélyhely-
zetekkel kapcsolatban. 
A táborban részt vevő lányok körében 
nagy sikere volt az indiai táncbemuta-

tónak, melyet megelőzően egy kézmű-
ves-foglalkozás keretében lótuszvirá-
got hajtogattak a kicsik és nagyok.
A táborozók számára a térítési díj mér-
téke igen alacsony volt (1000 Ft/fő/
nap), illetve mentességet élveztek a fi-
zetés alól a rendszeres gyermekvédel-
mi ellátásban részesülők. A  gyerekek 
napi háromszori étkezést kaptak, maga 
a tábor pedig reggel nyolc és délután 
négy óra között biztosította a  tartal-
mas időtöltést a gödi gyerekeknek.
A Duna part Nyaralóházak színházter-
me bronzbarnára sült, nevető szemű 
gyerekekkel telt meg július utolsó nap-
ján. A  színpadon a professzionális in-
diai táncbemutatót mezítlábas, papu-
csos produkciók követték: felszabadult 
gyerekek szavaltak, énekeltek, táncol-
tak, bűvészkedtek egymás örömére.
A hivatalos záró rendezvény keretében 
Füle Jánosné intézményvezető meg-
köszönte a gödi Önkormányzat, a Kis-
térségi Társulás, a civilszervezetek és 
a magánszemélyek segítségét. Markó 
József polgármester, a tábor kedves 
figyelmességét követve két születés-
napos gyermeket köszöntött fel egy 
hatalmas csokoládétortával. Göd tör-
ténetében először koronázási szertar-
tásra is sor került: megkoronázták a tá-
bor Szívkirályát és Szívkirálynőjét. 
Az ünnepség végén a több mint nyolc-
van gödi táborozó gyermek képvise-
lői átadták a polgármesternek a tábor 

szimbolikus kulcsát, arra kérve, hogy 
jól őrizze meg azt az elkövetkezendő 
esztendőre, s jövőre újra nyissa meg 
számukra az Alapszolgáltatási Központ 
nyári táborát.
Július utolsó napján a táborzárással 
ugyan véget értek a közös kalandok, 
azonban a mintegy 180 szociálisan rá-
szoruló gyermek meleg ebéddel való 
ellátása egészen augusztus 31-ig biz-
tosítva lesz, illetve augusztus második 
felében korrepetálásra várjuk azokat 
a gyerekeket, akiknek nem sikerült 
a tanévük – mondta el lapunknak Füle 
Jánosné, az  Alapszolgáltatási Központ 
megbízott vezetője.

V. Pálfai Kinga

A leleményes szervezők és a támogatók jóvoltából sport, kultúra és rengeteg élmény jutott osztályrészül a gyerekeknek 

A tábor Szívkirálya Markó József 
polgármestertől vehette át a koronáját

Egy hónap önfeledt vakáció
A gödi Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata 2013. július 1-jétől július 31-ig tartó időszakban a Duna -
part Nyaralóházakban rendezte meg a nyári napközis táborát. 
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Ma már minden jóval olajozottab-
ban megy, s  a  kezdeményezés 
töretlen sikerét az  is mutatja, 

hogy évről évre szívesen támogatják 
a nyári alkotótábort a gödi emberek és 
a helyi vállalkozások is.
– Lazább, de mégis komolyabb az  is-
kolai oktatásnál – fogalmazott a  tá-
bor munkáját értékelve Prokai Gábor 
művészeti vezető. Lazább, hiszen 
nyár van, a  vakáció ideje, ugyanakkor 
azonban intenzívebb is, hiszen a  ki-
sebb-nagyobb növendékek egész nap 
az adott képzőművészeti ág fogásainak, 
trükkjei nek elsajátításával vagy éppen-

séggel a tökéletesítésével vannak elfog-
lalva. A pedagógusoknak állandó pozi-
tív visszajelzés, hogy az ebédet gyorsan 
„belapátolva” már alig várják a  gyere-
kek, hogy újra munkához láthassanak, 
és beszélgetéseiknek is gyakori témája 
az  alkotás tárgyával kapcsolatos lázas 
tervezgetés. 
Idén hat szakon folyt a képzés: a kerámia 
szakot az  egyik alapító tanár, Véninger 
Margit, a rajzot a szintén húsz éve oktató 
Garami Mária vezette. Mellettük a szob-
rász szakosokat Sándor János, a  tűzzo-
máncosokat Majoros Klára, az ötvösöket 
Lengyel Boglárka, a  „kiskézműveseket” 
pedig Siket Bernadett és Nádai Dávid ta-
nította. A tábor tíz napja alatt az egyes 
csoportok együttműködtek, segítették 
egymás munkáját, de például az egész 
napos kirándulás alkalmával, a  Feke-
te-tanyán kapott feladatok megoldása 
közben versenyben is voltak egymással. 
Az idei, „Magyar népi élet – hogyan él-
tek elődeink?” témakörű táborban is vá-
lasztottak ösztöndíjjelölteket minden 
szakon. Közülük a  2014-es képzőmű-
vészeti alkotótábor tetszőleges szaká-
ra való beiratkozás lehetőségét Kiss-
Bartha Hunor kiskézműves nyerte el. 
A huszadik, jubileumi alkotótábort záró 
kiállítás célja kettős volt: ezúttal nem 
csupán a  növendékek mutatták be 

munkáikat, hanem az  elmúlt két évti-
zedben a  táborban megforduló vala-
mennyi tanár is szerepelt egy-egy alko-
tásával. Az  értékelés a  művelődési ház 
előtt felállított nagyszínpadon történt. 
A  nyári alkotótábort, annak tanárait és 
patrónusait Markó József polgármester 
méltatta. A város első embere díszokle-
véllel és virágcsokorral köszöntötte Ga-
rami Máriát és Véninger Margitot, akik 
a kezdetektől fogva nagy szakmai hoz-
záértéssel és kiváló pedagógiai érzékkel 
tanították a gödi gyerekek egymást kö-
vető generációit.
– Az  a mód, ahogyan ők a  gyereke-
ket tanítják-bátorítják, szavakba nem 
önthető. Nem minden művész képes 
arra, hogy átadja a  tudását, főleg nem 
izgő-mozgó gyerkőcöknek. Őket sze-
líd pillantásokkal ösztönözni, s  közben 
szinte észrevétlenül tanítani, ráadásul 
nemcsak szakmai fogásokra, hanem 
kulturális ismeretekre is – igazi cso-
da. Mint ahogyan hétköznapi csoda 
az  is, hogy Margit egykori tanítványa, 
Siket Bernadett ma már maga is ok-
tat – nyilatkozta Szabó Zsuzsa, a  JAMH  
igazgatója.
– Kívánom a polgármester úrnak, a vá-
rosnak, a  József Attila Művelődési Ház 
lelkes csapatának és mindenekelőtt 
a  gödi gyerekeknek, hogy még lega-
lább további húsz évig legyen lehető-
ségük színvonalas, alkotói örömben 
gazdag táborokat szervezni, illetve 
azok munkájában részt venni – mondta 
Véninger Margit keramikusművész a tá-
bor zárásakor. 
– Az elmúlt húsz év érdekes tanulsága, 
hogy jó lenne alkotótáborokat szervez-
ni felnőtteknek is. Igény volna rá. Az al-
kotás pedig olyan dolog, aminek kizá-
rólag pozitív hatásai vannak. S addig is, 
amíg ennek a lehetőségét megtaláljuk, 
a sok-sok gödi művészembert ismerve, 
létre kellene hozni egy alkotótelepet, 
amelyet ők is és más településen élő 
társaik is használhatnának. Ez valóban 
fellendíthetné a  város kulturális életét 
– nyilatkozta lapunknak Szabó Zsuzsa.
A Művelődési ház két telephelyén a nyá-
ri vakáció első négy hetében mintegy 
kétszáz gyermek táborozott. Az Ifjúsági 
Képzőművészeti Alkotótábor mellett 
a  Népművészeti Alkotótáborban, jazz-
balett, néptánc, aikido, rajz-felkészítő 
és díszlettervező táborokban tölthették 
hasznos, érdekes elfoglaltsággal vakáci-
ójuk egy-egy hetét a gödi gyerekek.

V. Pálfai Kinga

Két évtized 
az alkotótáborban
Húsz évvel ezelőtt úgy indult a  József Attila Művelődési Ház nyári kép-
zőművészeti alkotótábora, hogy a  gyerekek uzsonnájához a  nagymamák 
készítették a süteményt, s Guszti bácsi küldte a hatalmas görögdinnyéket. 

A művelődési ház alkotótáborába évről évre sokan visszajárnak

Véninger Margit kerámiaművészt, a tábor 
egyik alapító pedagógusát Markó József 
polgármester köszöntötte 
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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.

Programok:
A nyaraló színpadán (a Duna Party Büfé mellett)
2013. augusztus 17-én, szombaton 20.00–23.00: Country Express zenekar
2013. augusztus 24-én, szombaton 20.00–23.00: Tengs-Lengs zenekar

A Duna csárda színpadán

2013. augusztus 10-én, szombaton 20.00–23.00:  Görög táncház a Mydros 
együttessel, görög ételek

2013. augusztus 18-án, vasárnap  20.00–01.00: Panoráma együttes
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Civilszervezetek, 
közösségek, baráti 
társaságok figyelmébe!
A Duna-part Nyaralóházak területén lévő színház-
terem télen-nyáron rendelkezésre áll olyan alkalmi 
vagy állandó rendezvények megtartására, amelyek 
színvonalas kulturális és szabadidős programot kí-
nálnak a gödi lakosságnak. Színházi előadások és ki-
állítások, tánctanítás és bulizás, komoly- és könnyű-
zenei koncertek, tanulás és továbbképzés… Minden 
olyan kulturális programnak szívesen adunk helyet, 
amely feltehetően sok látogatót vonz. Egyesületek, 
közösségek és baráti társaságok rendezvényei szá-
mára is biztosítjuk a helyszínt.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 
(06 20) 296-3030

Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.

V I I .  G Ö D I  S Z Ü R E T I  L O VA S  F E S Z T I VÁ L

Támogatóink:
Göd Város Önkormányzata, József Attila Művelődési Ház, 

Fakusz barkácsbolt, Fétis Kft., XV. Camion Kft., Gödi Otthon Kft.

Főszervező: Gusztos Gábor – GRG Bt.
e-mail: kam-konyveles@invitel.hu, xv-camion@invitel.hu, telefon: (06 27) 331-157

2013.  SZEP T EM B ER 14- ÉN
ALSÓGÖDÖN, A FENEKETLEN-TÓ MELLET T

Programok a Feneketlen-tónál:
• Markó József polgármester hivatalos megnyitója

•  Szüreti lovas felvonulás 
Indulás 10 órakor a sződligeti Iparos Centrumtól

•  Bográcsos főzőverseny 
Tűzgyújtás 10 órától, jelentkezés: xv-camion@invitel.hu,  
vagy (06 30) 552-7332

• A gyermekeket ügyességi játékokkal várjuk

• Tombola – fődíj: egy kiscsikó

•  A nap folyamán ökörsütés, ingyenes lovaglási lehetőség, állatsimogató, 
katonai járművek megtekintése, néptáncbemutatók, gyermekprogramok, 
a sződligeti Kincsem Lovarda tanulóinak karusszel bemutatója, ingyenes 
egészségügyi mérések.

Programok a GSE sporttelepén:
A Belépés családostul programgazdák szervezésében szüreti sportdélelőtt! 
 Családi és egyéni futóversenyek, Családi Foci Kupa
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Május végén ünnepelte alapítá-
sának 40. évfordulóját a  Gödi 
Kertbarát Klub. A  kertbarátok 

a József Attila Művelődési Ház nagy-
termében fogadták a  társklubok és 
a  támogatók képviselőit. Az  értékelő 
és ünnepi beszédeket, köszöntőket 
és köszönetnyilvánításokat követően 
a  tagság finom vacsorával és tánc-
mulatsággal ünnepelte a  jeles évfor-
dulót. A  klub negyven évéről Antal 
György Bálinttal beszélgettünk. 

Négy évtizeddel ezelőtt mi volt a mo-
tivációja a Gödi Kertbarát Klub mega-
lapításának? 
– Növényvédő szakmérnökként arra 
gondoltam, ha egy kertvárosban 
közösen, szervezetten készülünk fel 
a növényvédelemre, akkor az hatéko-
nyabbá válik, és ezáltal elősegíthetjük 
a korábbinál jobb minőségű zöldség- 
és gyümölcstermesztést. A  bőséges 
termés fölöslegét pedig piacra vihetik 
a  kertbarátok. Az  elsődleges cél te-
hát a  kerttulajdonosok ismereteinek 
a bővítése volt, illetve a növényvédel-
mi előrejelzés megoldása. 

Mondana egy példát arra, hogy mire 
gondol az előrejelzés kapcsán? 
– Például arra, hogy szexferomon 
csapdák kihelyezésével és azok reg-
gelente történő ellenőrzésével kö-
vetkeztetni lehet a  molyfélék per-
metezésének ideális időpontjára. Ha 
csupán egyetlen kertben végeznek 
ilyen megfigyelést, az  nem hozza 
meg a kellő bizonyosságot, ha azon-

ban tíz-tizenöt kertben, akkor már 
nagy hatásfokkal lehet meghatározni 
a  permetezés optimális napját. Ilyes-
mivel tudtuk egymást segíteni. 

Hogyan változott az esztendők során 
a gödi kiskertek művelése? 
– Régebben jobb volt a helyzet, töb-
ben műveltek konyhakertet, gondoz-
tak virágoskertet. A  lakosságnak ez 
a  rétege mára kiöregedett, keveseb-
bet bír, kisebb területen és szűkebb 
keresztmetszetben gondolkodik 
a megtermelhető javakról. A fiatalabb 
generációkat az  életvitelük akadá-
lyozza abban, hogy jobban elmélyül-
jenek a  kertgondozásban. Még a  mi 
klubtagjaink sem mindig tudják átö-
rökíteni, továbbadni a  tudást a  saját 
családjában… Természetesen segíte-
nek a  gyerekeiknek, az  unokáiknak, 
de ezek a  feladatok többnyire nem 
a  kerttel kapcsolatosak. Másra van 
igény… 

Hogyan gondolkodik a klub jövőjével 
kapcsolatban? 
– Alapító tag vagyok. Az  első öt év-
ben, illetve most, az utóbbi öt évben 
vezettem is a  klubot. Rendszeresek 
az összejöveteleink, s úgy érzem, sok 
tudást, ismeretanyagot, tapasztalatot 
tudtunk átadni az  esztendők során. 
Egy-egy kirándulással, jótékonysági 
rendezvénnyel eddig minden évben 
sikerült színesebbé tenni a program-
jainkat. Szoros kapcsolatot ápolunk 
több társzervezettel. Nekem tovább-
ra is az a célom, hogy mindezt tartani 

tudjuk, s ehhez támogatókra leljünk. 
Javasolták nekünk, hogy alakuljunk 
át egyesületté, ám ez az  ötlet a  tag-
ság korösszetétele és a  tevékenysé-
gi körünk miatt nem működőképes, 
ugyanis olyan kötelezettségekkel jár-
na, amelyek költségeit mi nem tudjuk 
kitermelni. Arra pedig veszélyes volna 
alapoznunk, hogy egyesületté alaku-
lásunk megnyitja majd a  támogatá-
sok kiapadhatatlan forrását. Ha negy-
ven évig tudtunk klubként működni, 
talán ezután is menni fog a  dolog… 
Csupán arra lenne szükség, hogy fel-
ismerjék, mennyi értéket képviselünk 
a  tevékenységünkkel az  ismeretter-
jesztés, a  közösségépítés, a  városon 
kívüli kapcsolatok ápolása és a külön-
féle agrárjellegű kiállítások rendezése 
terén. 

Mit tart a klub legfőbb értékeinek? 
– A  sok-sok klubtagot. Azokat, akik 
végigkísértek bennünket az  elmúlt 
negyven év során. Azokat az embere-
ket, akik szeretettel jönnek hozzánk, 
a  rendezvényeinkre, a  kertlátoga-
tásokra, az  előadásokra. Ők jelentik 
az  igazi értéket! Az  ilyen közösségek 
teszik azzá a várost, ami. Ők határoz-
zák meg a város igazi arculatát.

V. Pálfai Kinga 

Egy igazi sikertörténet
negyvenéves kertbArátság

Kertbarátok jubileuma

Könyvajánló
A minőségi éhezés okozta tünete-
gyüttesek, avagy a  „hiánybeteg-
ségek” címmel jelent meg Antal 
György Bálint tanulmánykötete. 
A könyv szerzője nyugalmazott ag-
rármérnök, a  Gödi Kertbarát Klub 
alapító tagja, jelenlegi elnöke. Sza-
badidejében autodidakta módon 
tanulja a  természetgyógyászatot, 
táplálkozás- és egészségtudomá-
nyi kutatásokat folytat. Új könyvé-
ben megismertet bennünket azzal, 
hogy mi is az  a minőségi éhezés, 
ami azért alakul ki, mert minden-
napi ételeinkből hiányoznak, vagy 
nem megfelelő mennyiségben 
vannak benne jelen a  vitaminok, 
ásványi anyagok, nyomelemek, 
esszenciális zsírsavak. Rámutat 
arra, hogy az  egészséget alapve-
tő emberi jognak kellene tekinte-
nünk, és szerzőként pedig azt vall-
ja: „Az  ismertetett módszerrel ezt 
meg is lehetne valósítani.”
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Őszi lomtalanítás
Az Önkormányzat tájékoztatása alapján ősszel ismét lesz lomtala-
nítás. Pontos időpontját szeptemberi számunkban közöljük.

Környezetvédelmi hírekKERTKULTÚRA KIÁLLÍTÁS
Az alapításának 40. évfordulóját ünneplő
Gödi Kertbarát Klub 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 
2013. szeptember 7-én (szombaton) 14 órára 
a József Attila Művelődési Házban (2131 Göd, Pesti út 72.) 
megrendezésre kerülő KERTKULTÚRA KIÁLLÍTÁSÁNAK 
ünnepélyes megnyitójára.

A kiállítást megnyitjA:
Nagy Kálmán, a Kertészek és Kertbarátok Országos 
Szövetsége Pest Megyei Szövetségének elnöke

KözreműKödneK:
Turai Kiss Mária, Dudás János, Palonyai Kiss József – 
magyarnóta-énekesek, Semes-Bogya Eszter – gitáros, 
szólóénekes, Lengyel György – szavalóművész, German 
István – zenész

A Kiállítás megteKinthető:
7-én (szombaton) az ünnepélyes megnyitó után 18 óráig, 
8-án (vasárnap) 9-től 18 óráig, 
9-én (hétfőn) 9-től 12 óráig
A kiállítás zárása után a kiállított termékek 
megvásárolhatók!

tOmBOlA!
Az érdekes és tanulságos kiállítás 

nemcsak felnőtteknek, 
hanem gyermekeknek

 is ajánlott!

Városszerte ellenőrzik 
a parlagfűmentesítést
A Közterület-felügyelet munkatársai és az  Önkormányzat környe-
zetvédelmi referense folyamatosan ellenőrzik a városban a köz- és 
magánterületek parlagfűmentességét, és a gyomnövénnyel szeny-
nyezett területek tulajdonosait felszólítják a  parlagfű irtására. Aki 
a felszólításnak nem tesz eleget, az a terület méretétől függően több 
tízezertől akár 500 ezer forintig terjedő pénzbírságra is számíthat.
Az ingatlantulajdonos nemcsak a kerítésen belül, de a ház előtti 
területen is köteles a parlagfű irtására.
A parlagfüves területek felderítésével megbízott önkormányzati 
munkatársak a  bejárások során a  városban számos helyen tapasz-
talták, hogy a házak előtti járdaszakasz mentén az ingatlantulajdo-
nosok nem gondoskodnak a parlagfű irtásáról. Pedig a helyi közutak 
kezelésének szabályairól szóló (5/2004. számú) rendelet értelmében 
az ingatlan előtti járdaszakasz, valamint a járda melletti zöldterület 
és árok rendben tartása is az ingatlantulajdonos dolga. 
Nem elég, ha lekaszálták a  parlagfüvet! Az  ellenőrzések során 
az számít, hogy van-e parlagfű a területen, vagy nincs.
Főként a  beépítetlen telkek parlagfűmentesítésével kapcsolatban 
előforduló gyakori hiba, hogy az ingatlantulajdonosok nem gondos-
kodnak a  gyomnövény tartós kipusztításáról, vagy újranövésének 
megakadályozásáról. Ahol a talajt nem borítja sűrű fű, ott kaszálás 
után nem sokkal ismét megjelennek a gyomnövények. A mindössze 
3-5 centiméteres szárú fiatal parlagfű helyenként 70-80 százaléknyi 
mértékben beborítja a nem sokkal korábban lekaszált területeket. 
Ahol kaszálással nem oldható meg hosszabb távra a gyommentesí-
tés, ott vegyszeres eljárást kell alkalmazni a parlagfű irtására.
A parlagfűszezon csúcsidőszakának – az  időjárás függvényében – 
augusztus második fele, szeptember eleje számít. Magyarországon 
hozzávetőlegesen minden ötödik ember szenved parlagfű-allergiá-
ban, ezért különösen fontos, hogy mindenki felelősséget érezzen 
a gyomnövény irtása iránt. 
A parlagfüves területekre vonatkozó lakossági bejelentéseket az Ön-
kormányzat a következő telefonszámokon várja:
A Közterület-felügyelet hívószáma: (06 20) 476-1138
A Polgármesteri Hivatal ingyenes zöld száma: (06 80) 890-089

Parlagfű-bejelentés 
országosan, okostelefonnal 
Az Ambrosia elnevezésű, új fejlesztésű mo-
biltelefonos alkalmazásnak köszönhetően 
a  fényképezésre, navigálásra és internete-
zésre is alkalmas telefonokkal néhány má-
sodperc alatt bejelentést tehetünk, ha utunk 
során az ország bármely táján parlagfüves te-
rületeket látunk. Az alkalmazás lényege, hogy 
a parlagfűvel szennyezett területről készített 
fotót és a hely GPS-koordinátáit elküldhetjük 
egy központba, ahonnan az  adatokat köz-
vetlenül a területileg illetékes jegyzőknek és 
földhivataloknak továbbítják. Akinek nincs 
okostelefonja, az  számítógépről, egy fény-
kép feltöltésével is megteheti bejelentését 
a www.parlagfu.hu oldalon keresztül.
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Sajnálatos tény, de Földünk jó részén 
úgy nőnek fel gyermekek tízmilliói, 
hogy sohasem láthatják galaxisun-

kat, azaz a  Tejutat. A  milliárdnyi csillag-
ból összeálló „tejút” az  égen, amelyhez 
elődeink annyi legendát és történetet 
költöttek (például Csaba királyfiról), 
a  világ „fejlettebb” vidékein a  városok 
fényei miatt egyáltalán nem látható, jól-
lehet naponta „felkel” és „lenyugszik” ez 
az égi jelenség is. Sajnos a nagyvárosok 
fényszennyezése miatt csupán a  legfé-
nyesebb csillagokat figyelheti meg az, 
aki feltekint az  égre. Ezért a  metropoli-
szok lakói még a Göncölszekeret is csak 
akkor pillanthatják meg, ha éppen vidé-
ken „nyaralnak”.
Mi, itt Gödön speciális helyzetben va-
gyunk. Budapest közvetlen környezeté-
ben ugyanis fényszennyezett régióban 
élünk, ám szerencsére városunkban 
nincs jelentős fényszennyezés. Ha 
egy gödi a  kertjében üldögélve felnéz 
az  égre, rengeteg csillagot és égi je-

lenséget figyelhet meg. Ha viszont déli 
irányban vizsgálódik, ott bizony a  fő-
város egének narancssárga derengése 
elfedi az  arrafelé lévő csillagokat. Külö-
nösen látványos ez a jelenség, ha a Du-
na-partról nézzük: Budapest irányából 
olyan erős fény érkezik, hogy sokszor 
lámpagyújtás nélkül is könnyen tájéko-
zódhatunk és közlekedhetünk a  parton 
sétálva, még a holdfénymentes éjszaká-
kon is.
Fölfelé, Vác irányában sokkal jobb 
a  helyzet, továbbá kifejezetten sötét és 
így jól megfigyelhető az  égbolt keleti 
és nyugati irányban, a  Pilis hegyei felé 
is. Ez azt jelenti, hogy ha az  augusztusi 
éjszakában kiülünk csillaghullást figyel-
ni – természetesen valami olyan helyen, 
ahol az  utcai lámpák vagy a  házak ab-
lakainak fénye nem süt a szemünkbe –, 
akkor óránként akár száz hullócsillagot is 
megfigyelhetünk.
Idén augusztus 12-én, a hajnali órákban 
várható a  Perseidák meteorraj „tetőzé-

se”. Ez az esztendő egyik leggazdagabb 
meteorraja. Emiatt – meg persze a még 
kellemesen meleg éjszakák miatt – tart-
ják az  augusztust a  hullócsillag-figyelés 
hónapjának. Bár a Perseidákhoz tartozó 
„hullócsillagok” már júliustól láthatóak, 
de az  augusztus 12-ére virradó éjszaka 
jelenti a látványosság csúcspontját.
A meteorok egyébként olyan kőzetda-
rabok és szemcsék, amelyek az  űrből 
csapódnak nagy sebességgel Földünk 
légkörébe. Ott a  súrlódástól felizzanak, 
ionizálják a  levegőt, eközben látványos 
fényjelenséget keltve. Az olyan meteor-
rajok, mint például az  augusztusban 
megfigyelhető Perseidák is, általában 
egy-egy üstökösből származnak. Föl-
dünk éves útja során a Nap körül keringő 
üstökös anyagmaradványain „vág át”, – 
s ezért van az, hogy évről évre nagyjából 
ugyanabban az  időpontban várhatjuk 
a látványosságot. A Perseidák meteorrajt 
például a  Swift-Tuttle üstökösből kiszó-
ródott porszemcsék hozzák létre. A  raj-
hoz tartozó meteorok útvonalának kiin-
dulópontját keresve úgy tűnik, mintha 
a  vonalak a  Perszeusz csillagkép terüle-
tén futnának össze. Innen kapta a nevét 
ez az igen látványos, intenzív „csillaghul-
lást” létrehozó meteorraj... 
Érdemes tehát augusztusban kiülni 
(vagy kifeküdni) a szabad ég alá egy sö-
tétebb helyen, hátat fordítani Budapest 
fényszennyezésének, és bámulni az  ég 
látványosságait. Holdunkat, a  fejünk 
feletti égboltot halovány sávként átsze-
lő Tejutat, és persze a  hullócsillagokat. 
A babonásabbak pedig – ahogyan a régi 
szokás tartja – kívánhatnak is valamit 
a  fényes csíkokat húzó, légkörünkben 
elégő „hullócsillagok” láttán...

Pásztor Balázs

Csillagok, csillagok
Az augusztust sokan a csillaghullás hónapjaként emlegetik. Igaz, manap-
ság már sokkal kevesebb hullócsillag látható, mint nagyapáink idejében –
egyszerűen azért, mert a nagyvárosok esti fényei, a hidak és egyes középü-
letek díszkivilágítása miatt már alig látszanak az égbolt halovány csillagai. 
De vajon mit láthatunk mi mindebből Gödön?
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Természetesen az összes terület valameny-
nyi fajának bemutatására nem elegendő 
e rövid dolgozat, de azért nézzünk néhány 
érdekes példát a  felsőgödi kékperjés láp-
rétről! Ezt a mintegy 24 hektáros területet 
az  Ilka-patak, egy csatorna és a  bekötőút 
határolja – szárazabb részeit homokpusz-
tákra jellemző növényzet, a  nedvesebbe-
ket pedig jellegzetes lápréti talaj és vege-
táció borítja. Itt él például a  kornistárnics 
(Gentiana pneumonanthe), amelynek szép 
kék virágjait júliustól szeptemberig cso-
dálhatjuk meg. Ennek az  akár 60 cm ma-
gasra is megnövő évelő növénynek lehet 
egyszerű vagy elágazó szára is, a 3-5 cm-es 
virágok a  hajtások csúcsán találhatók. Vé-
dett növény, úgyhogy ha találkozunk vele, 
csak messziről csodáljuk meg. Sok helyen 
termesztik is, mert a természetgyógyászat 
jó néhány gyógyhatást tulajdonít a  gyö-
kérzetéből készült szereknek. Gyomor-
nedv-elválasztást fokozó, étvágygerjesztő, 
emésztésjavító hatásai miatt likőrökben 
használják, s a belőle készült gyógytea ál-
lítólag májvédő hatású lehet.

Kornistárnics (Gentiana pneumonanthe)

Egy másik érdekes növény a mocsári kosbor 
(Orchis laxiflora). Ennek az orchideafélének 
virágzó példányai ilyenkor már nemigen 
láthatóak: július végéig tart a virágzás idő-
szaka. Mint minden orchideaféle, az  egy-
szikűek közé tartozik, s  levelein az  erezet 
párhuzamos. Virágai viszont – ahogyan 
az szintén megszokott az orchideaféléknél 
– gyönyörűek: sötétvörös-sötétlila fürtöt 

alkotnak. Igen érzékeny növény, a  talajvíz 
szennyezése, így akár a műtrágyázás is ki-
pusztíthatja. Nem csoda, hogy szinte egész 
Európában ritka és védett faj.

Mocsári kosbor (Orchis laxiflora)

Vándoroljunk át a láprétről egy másik, Göd 
közelében fekvő védett területre! A  Cso-
mád felé eső, Natura 2000-es területen 
található Jancsi-hegy (Juhászhalom) kör-
nyéke egészen más típusú növényzettel 
borított, és egészen másféle védett fajokat 
rejt. Találhatunk itt például homoki vértőt 
(Onosma arenarium), amely a  száraz, ho-
mokos területeken a kiszáradás ellen azzal 
védekezik, hogy erősen szőrös. 

Homoki vértőt (Onosma arenarium)

A  20-50 cm magas növény októberig vi-
rágzik, igaz, halványsárga virágai nem túl 
feltűnőek. De nem csak azért nem érde-
mes hazavinni őket, mert nem mutatnak 
jól! Mivel védett, egyetlen szárának leté-
péséért is súlyos pénzbüntetés jár! Inkább 
figyeljük meg: alakjával, sokféle szőrével 
hogyan alkalmazkodott a  száraz élőhe-
lyekhez. 

Homoki kikerics  (Colchicum arenarium)

Szeptemberben-októberben virágzik itt 
a  homoki kikerics   (Colchicum arenarium) 
is. Ennek például 100 000 forint az eszmei 
értéke! Nagyon szép kis növény, 5-15 cm 
magasra nő, virágja rózsaszínes, kinézetre 
pedig hasonlít ismertebb rokonára, az őszi 
kikericsre. Érdekes, hogy leveleit tavasszal 
hozza, majd ezek elszáradnak, és ősszel 
csak a virágait láthatjuk.
Egy növényhatározóval felfegyverkezve 
érdemes egy-egy sétát tenni a környékbeli 
védett területeken – nagyon sok érdekes 
és szép fajjal találkozhatunk. Ami viszont 
nagyon fontos: figyeljünk arra, hogy ne 
okozzunk kárt sem az egyes növényekben, 
sem az élőhelyükben!
Sajnos a  természetvédelmi területeken 
gyakran folyik nem oda illő tevékenység, 
ami nagy károkat okozhat. Göd környékén 
is problémát jelentenek például a  techni-
kai sportok. A  Duna mentén egy időben 
a  jetski volt a  divat – ez a  mánia ma már, 
hál’ isten, lecsengőben. A terepmotorosok 
és az  egyéb hasonló sportokat művelők 
mifelénk is komoly taposási kárt okoznak. 
Sőt, a  lovakkal is akad ilyen gond – igaz, 
a  természetvédelmi szakemberek szerint 
az utóbbi kezelhetőbb. Arról van szó, hogy 
az  ösvényekkel, amiket kijárnak, kitapos-
nak, nagyon jó bejáró útvonalat nyitnak 
a  különböző invazív fajok számára. Ez 
olyan, mint amikor az  emberen vágnak 
egy nagy karcolást. Testünk összehangolt 
egység, s  hogyha ezt elkezdenénk karis-
tolni valahol, akkor megnyitjuk a  beteg-
ségek és a  kórokozók útját. Ugyanígy van 
a természettel is: ha van egy zárt gyepünk, 
akkor oda nem tudnak befészkelődni 
a  nem odavaló, például más kontinensről 
bevándorló fajok. Egy köznapi ember szá-
mára mindegy lehet, mi zöldül ott, de gon-
doljunk csak a  parlagfűre. Azt senki sem 
szereti, márpedig az  nagyon szívesen be-
települ az ilyen homokos felszínekre. Ahol 
a  terepmotorok vagy akár a  lovak feltörik 
a gyepet, nyílt homokfelszín alakul ki, s ott 
megtelepednek az  „idegenek” – és ezzel 
megindul a romlási folyamat.

P. B.

Védett szépségeink, 
értékes növényeink
Ahogy azt lapunk korábbi számaiban már olvashatták, Göd jó néhány természet-
védelmi területtel büszkélkedhet. Ráadásul ezek igen változatosak – mind a  vé-
dettség, mind az élőhelyek és a természeti értékek szempontjából. Létezik nemzeti 
parknak nyilvánított terület, Natura 2000-es terület, továbbá sok helyi védettségű 
terület is. A Duna-parttól induló gyönyörű fasoron át az olyan ritka láprétekig terjed 
védett értékeink, élőhelyeink listája, amelyekből máshol már alig-alig található meg 
hírmondó. Vegyük sorra, hogy milyen növényekkel találkozhatunk e területeken…
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Mikor leértünk a gödi nyaralóba, az első dolgom volt, 
hogy levettem az órámat. Itt mindig másképp múlt 
az idő, egyszerűen nem volt rá szükség. A szabad-

ság végén csatoltam csak újra fel. Addigra a bőröm már 
olyan barna volt, mint maga a szíj.” Egy jó barát így defi-
niálta, ebben az  időtlenségben vélte megragadni a  sza-
badság fogalmát, a „gödi nyarak” életérzésének lényegét. 
A dunai aranyhídon érkező esték, a kert zöld hűvösében, 
a diófa alatt átolvasott és végigzenélt hanyag délutánok, 
a  lustán settenkedő, verőfényes, kávéban ázó délelőttök 
– végtelenített emlékfutamok mindannyiunk retinájába 
beleégve. Sörök, barátok, beszélgetések – és persze egy 
kis szerelem… Oly ritkán felcsillanó, „élni jó” pillanatok. 
Nem árt, ha tudjuk: a „gödi nyár” fogalma nem új keletű, 
de nem ám! A  hajdani üdülőváros múltjáról, századelős 
nagy pillanatairól a város ódon villáinak falai regélnek. Egy 
fagyi mellett elmesélem, ha ráérsz. Ha szeptemberig nem 
rohansz sehová. Megnyugtatlak, én sem...
A sort az alsógödi Jávorka Sándor utca 18. szám alatt álló 
nyaraló nyitja meg, a Tost-Wigner-villa épülete. A kontyolt 
tetős, hétszobás, tornyos, két nyitott faverandás kúria első 
tulajdonosa Tost Gyula ügyész, országgyűlési képviselő, 
miniszteri tanácsos. Tosték eklektikus stílusú nyári lakát, 
az 1600 négyszögöles kertben álló ingatlant 1917-ben ve-

szi meg a Wigner család. A bőrgyáros apuka és a  família 
hosszú, aranysárga nyarakat tölt el a Duna-parti villában. 
Egy interjúban dr. Wigner Jenő világhírű fizikus így idézi 
fel kamaszkora vakációit: „Szerettem Gödöt. A  szüleim-
nek volt ott egy kis háza. Nem is olyan kicsi, egy egészen 

„Csupa kedves árnyék öleli át ezt a szép vidéket.
Víz és árnyék. Ebben itt nincs hiány.” 
 (A vármegye főlevéltárosának sorai Alsógödről, 1935.)

Vakációk tegnap és ma
villAépületek gödön

A Tost-Wigner-villa épülete egy korabeli képeslapon 

Dr. Wigner Jenő világhírű fizikus gyönyörű villája ma a Piarista Szakképző Iskolának ad otthont
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csinos háza, közel a  Dunához. Ott laktunk, mindennap 
mentünk úszkálni egy kicsit a  Dunában. Van ott egy kis 
sziget, közel, oda is gyakran fölmentünk.”. Hát nem cso-
dálatos? A huszadik század egyik legjelentősebb elméleti 
fizikusának, az 1963-ban Nobel-díjjal kitüntetett tudósnak 
a Homoksziget és a Duna-part jelentette a felejthetetlen 
nyarakat! E gödi házban írta egyik legfontosabb művét, 
a  „Csoportelméleti módszer a  kvantummechanikában” 
című könyvét, s a gödi nyarak emlékét magával vitte, bár-
merre is járt a világban. A Wigner-villa ma a piarista szak-
iskola főépülete. 
A Buchwald-nyaraló eklektikus stílusával, izgalmas sarok-
tornyaival Göd legimpozánsabb villáinak egyike volt. Eb-
ben, persze, semmi meglepő sincs, hiszen tulajdonosának, 
Buchwald Sándor vasgyárosnak igazán acélosan mentek 
az ügyei. Ő gyártotta a pesti Duna-korzó és a Stefánia út 
legendás padjait, összecsukható karosszékeit pedig 1900-
ban, a  Párizsi Világkiállításon aranyéremmel díjazták. 
A Buchwald Vas- és Fémbútorgyár padjai, kerti székei tele-
pöttyözték a főváros parkjait, ám aki megpihenni vágyott, 
nos, annak bizony úgynevezett „székpénzt” kellett fizet-
nie. A Botond utcai üzemből került ki az a díszes vaskapu 
is, amin át a gödi Városháza kertjébe léphetünk. Buchwal-
dékat körüllengte a burzsoázia diszkrét bája: az első Ma-
gyarországon forgalomba helyezett Rolls-Royce automo-
bilon jártak ki a gödi „telekre”. A család nimbusza később 

kissé megkopott, az  ingatlan pedig új gazdát talált, és 
Pick-villaként egy időben panzióként működött. Az épü-
letet 1941-ben 50 ezer pengőért Alsógöd község elöljá-
rósága vásárolta meg. Innentől a  település történetéhez 
igazodva község-, tanács-, majd városháza lett a Pesti út 
81. szám alatt ma is megcsodálható épület. 
Németh László író gödi kötődése mindannyiunk számára 
ismeretes. A Duna úti villa toronyszobájában jelentős mű-
veinek sora született. Nyárélményéről ő maga így mesél: 
„Gödön a  nyár gyönyörű volt, a  csónakosok még naple-
mente előtt fölvittek Vácig, hogy aztán a  levegőnél me-
legebb víz ibolyás sodrásában lengjek le hat kilométerkő 
mellett. (…) Nyaraimon Felsőgöd Szőnyi István fényeire 
emlékeztetett. (…) Hosszú sétáimon, amikor Alsógödön 
a temető irányába lekerültem a Dunához, a drága villasor 
elé, a folyó, a leányfalusi hegyek, s a lemenő nap lett a tár-
saságom. Ide a  fürdőzők közül csak egy-egy merészebb 
úszott le, a teniszpályán utolsókat suhintó rakettek s a bar-
nára felnyúló derekaknak már csak a bánatuk ért oda, a fé-
nyük, suhogásuk nem.”
És, hogy ki mindenki kóstolt bele még a gödi nyarak méz-
édes, árnyékos semmittevésébe? Arany László például 
szeretett itt élni, sőt, egyesek azt állítják, hogy édesapja 
(„hunyt mesterünk”) a  Családi kört is Gödön vetette pa-
pírra. A Huzella család nem állt meg egy szimpla nyári vil-
lánál: a biológiai kutatóállomás, a botanikus kert és a tan-
ösvény is kezük és szellemiségük teremtő erejét dicséri. 
Felsőgödi 11 szobás, klasszikus nagypolgári villájában 
töltődött fel, kapcsolódott ki „Latyi”, azaz Latabár Kálmán, 
a  színészóriás. A  Szécsi-, a  Hűvős-, a  dr. Hajcsi-, a  Fuchs-, 
vagy éppenséggel a Sivó-villa mind-mind hírmondója egy 
korszaknak, amikor a  fővárosi nagypolgári társaság elitje 
az év legszebb és legvidámabb hónapjait Gödön múlatta. 
Elfogultság nélkül állíthatjuk, hogy a gödi nyár tegnap és 
ma is tökéletes keretet biztosít ehhez! 

Turtóczki S. Ede

Felhasznált irodalom:
-  Mesélő gödi képes levelezőlapok. Válogatás Volentics Gyula 

gyűjteményéből. Sződi Helytörténeti Alapítvány, 2012. 
-  A Gödi Almanach 1998-as, illetve 1994-es számai.
Köszönet az archív képekért Volentics Gyulának!

Kevesen tudják, hogy a Polgármesteri Hivatal épülete egykor 
Buchwald Sándor vasgyáros villája volt. A ma is látható díszes kaput 
és a kerítést saját gyárában készíttette 

A Buchwald- (vagy más néven Pick-) villát 1941-ben vásárolta meg 
alsógöd község elöljárósága
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ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK
2013. AUGUSZTUS 19.
A programok helyszíne a Nemeskéri-Kiss-kúria
(Göd, Nemeskéri utca 33.)

14.30 órától Csepregi Éva – Neoton: „Nyár van…” 
 című műsora, nem csak gyerekeknek
 

15.30 órától VÁROSI ÜNNEPSÉG
  Ünnepi köszöntőt mond Markó József polgármester
 
  A Búzaszem Iskola és Alapfokú Művészetokta-

tási Intézmény műsora
 
  Ünnepi beszédet mond dr. Tuzson Bence jogász
 
  Az Új Harmónia Fúvósegyüttes ünnepi koncertje
  Közreműködnek a Németh László Általános Iskola 

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szökellő 
néptánc csoportja és a Góbé zenekar

 

17.30 órától Bab Társulat: A három kívánság 
 (óriásbábos előadás)
 

19 órától A Scarabeus együttes koncertje

21 órától Az Ismerős Arcok együttes koncertje
 Vendég fellépő: FankaDeli Feri

A rendezvény ideje alatt büfét biztosít a Szent Hubertus 
étterem. A vendégeket népművészeti kirakodóvásár, 
kézművesfoglalkozások, a legkisebbeket ugrálóvárak várják.
A belépés díjtalan! 

Rossz idő esetén a városi rendezvények helyszíne  
a Balázsovits János Sportcsarnok (Felsőgöd, Ifjúság utca 3.)

Ismerős Arcok
Havonta 8-10 koncertet ad az együttes, amely 
két éve a Petőfi Csarnokot is megtöltötte kö-
zönségével. Játszottak New Yorkban, Toron-
tóban és Svédországban is. Szívügyük járni 
az országot, sőt, a határokon túli magyarlakta 
településeket. Fesztiválok, klubok visszatérő 
vendégei. Gödi koncertjükre vendégzenészt 
is hívnak, illetve előzenekar vezeti majd fel 
a produkciójukat. 

Új Harmónia 
Fúvósegyüttes
Az együttes azzal a céllal alakult meg, hogy 
a  szerenád- és a  divertimento-irodalom, il-
letve az  ezek nyomán megszületett roman-
tikus és modern zeneművek kiemelkedő 
alkotásait értő és színvonalas előadásban 
népszerűsítse. Népszerűek a  „kakaókoncert” 
és a  Hangfogócska címmel indított ifjúsági 
sorozataik. Az együttes több mint tíz éve épít 
partneri kapcsolatokat a  környező országok 
művészeivel, a magyarlakta vidékekkel, illet-
ve Törökországgal, folytatva azt a  kulturális 
kölcsönhatást, amely a történelmi együttélés 
során formálta zenénket, közössé téve népze-
nei gyökereinket.

MEGHÍVÓ
Göd Város Önkormányzatának 2013. évi 
SZENT ISTVÁN-NAPI
nemzeti ünnepünk alkalmából rendezett programjaira
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2013. AUGUSZTUS 20.

10.30  órától  Szent István-napi ünnepi búcsúi szentmise 
az alsógödi Szent István király katolikus 
plébániatemplomban

  Bemutatja Gyurcsó Zoltán püspöki helynök, 
érsekújvári plébános, a felvidéki magyarok Gödre 
telepítésének 66. évfordulója alkalmából

Jókedvű vízi csata
Otthon maradjunk-e az  ünnepnapon, vagy 
mozduljunk ki pár órára a Duna-partra?
Érdemes lesz ellátogatni az  alsógödi szabad 
strandra augusztus 20-án déli 12 órától, mert:
- hatalmas versengést láthatunk az  elszán-
tabb sárkányhajósok 18 fős csapatai között;
- bármilyen összeállítású csapat tagjaként át-
élhető a sárkányhajózás egyedi élménye;
- a parti fák között mobil kötélpályázásra lesz 
lehetőség;
- Wichmann Tamás kenus legenda most új ar-
cáról mutatkozik be a gödieknek: gitározni és 
énekelni fog zenésztársaival az esti órákban.

A „Becsal” éves sorozatának egyik legnépsze-
rűbb eseményéről van szó!
– Szeretettel várjuk az  ismerősöket és az  is-
meretleneket, egyszóval mindenkit, aki sze-
reti a  testmozgást, a  jó kis beszélgetéseket, 
az  együttlétet, a  finom falatokat és a  hűsítő 
italokat, a jó társaságot a Duna partján! – in-
vitálja olvasóinkat Wagner László főszervező.

SZABADIDŐS ÉS SPORTPROGRAMOK
9 órától Asztalitenisz Rekord Kupa
 a Balázsovits János Sportcsarnokban

12 órától  Belépés Családostul – Vízi nap – 
 Gödi Sárkányhajó Kupa
 az alsógödi szabad strandnál
  Bővebb információ: 
 www.belepescsaladostul.mindenkilapja.hu

19.15 órától  Wichmann Tamás, kilencszeres világbajnok 
kenus gitározik zenésztársaival

 az alsógödi szabad strandnál
 Mobil kötélpálya

21 órától Tűzijáték
 a felsőgödi Duna csárdánál

A műsorváltoztatás jogát 
a szervezők fenntartják.

A programokkal kapcsolatos további részletek a www.god.hu 
oldalon olvashatók.
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Ünnep a színpadon – összművészeti 
program tánccal, énekkel, zenével
Izgalmas zenei csemegét kapnak mindazok, akik az idei augusztus 
20-ai városi ünnepségeken részt vesznek.
Augusztus 19-én, 17 órai kezdettel klasszikus zenével az Új Harmó-
nia Fúvós együttes, néptánccal a  gödi Németh László Általános Is-
kola és AMI Szökellő néptánccsoportja, népzenével a Góbé zenekar 
szerepel az egyéni és közös produkciókat is felvonultató műsorba. 
Lássuk azonban sorjában, hogy kik ők, s  hogyan kerültek ismeret-
ségbe egymással, illetve mit hallhatunk tőlük a  színpadon. Olajos 
György és Kurucz Orsolya, az Új Harmónia Fúvósegyüttes gödi tagjai 
avatják be olvasóinkat a részletekbe.
– Együttesünk 1999-ben alakult. Valamennyien a Zeneakadémiáról 
indultunk, de akad a társaságban gyermekkori barátság is. Két-két 
fagott-, klarinét-, oboa- és kürtművész, illetve egy nagybőgős alkot-
ja a kilenctagú együttest. Mindannyian játszunk nagyzenekarokban 
is, például a Magyar Állami Operaházban, a Nemzeti Filharmonikus 
Zenekarban, illetve az együttes minden tagja zenetanár is, alapfok-
tól a Zeneakadémiáig. Rendszeresek a fellépéseink a hazai fesztivá-
lokon, illetve Olaszországban, Németországban, Csehországban, 
Törökországban és Norvégiában.  Greguss Gergővel itt, a felsőgödi is-
kolában találkoztunk. Ő olyan elhivatott, profi munkát végez a gye-
rekekkel, ami nekünk, hivatásos zenészeknek is kedvet adott ahhoz, 
hogy egy közös produkció lehetőségén törjük a fejünket. Kuriózum, 
hogy a  mozarti „hangszerelésű” együttesünk számára átiratok ké-
szültek a népzene világából. A gyerekeknek komoly motiváció a hi-
vatásos muzsikusokkal való munka, nekünk pedig inspiráló a műfa-
jok közötti kirándulás. Természetesen az átiratok mellett helyet kap 
az autentikus népzene is – a Góbé zenekar fogja kísérni a gödi tánco-
sokat. A közönség egy jó órányi közös produkciót élvezhet, melynek 
során a narrátor szerepét Uracs Miklós fogja betölteni, aki egy-egy 
költeményt is elszaval a zeneszámok között.

Koncert Ismerős Arcokkal
Az Ismerős Arcok zenekar 1999-ben alakult két 
budapesti klubzenekar (a $Texas és az  Udvari 
Bolondok) tagjaiból. Az  akkori klubokba járó kö-
zönségnek ismerősnek tűnhettek a  srácok, innen 
a névválasztás. 
– A  formáció alapvetően rockzenekar, de blues, 
jazz, sőt olykor latinos elemek is felfedezhetők 
dalainkban. Mindezek mellett pedig népdalfel-
dolgozásokat is szívesen játszunk lemezeinken, 
koncertjeinken. A  zenekar hitvallása talán az  egy 
nemzetben való gondolkodás fontosságában 
határozható meg, nem megfeledkezve a  család 
szerepéről és a  hazaszeretetről. Ezen értékrend 
mentén tevékenykedünk immár 14. éve – kezdi 
a  banda bemutatását Kovacsik Tamás, a  zenekar 
szívvel-lélekkel gödi dobosa.
– Az  augusztus 19-i, gödi koncertünk anyagát 
az  évek során megjelent hét nagylemezünk leg-
kedveltebb dalaiból állítottunk össze. Vendégünk 
is lesz, FankaDeli személyében. Feri barátunk a fi-
atalabb generációt képviseli zseniális szövegeivel 
és hiphop zenéjével. 
Ami az előzenekart illeti, elfogult vagyok. Régeb-
ben arra gondoltam, hogyha egyszer majd Gö-
dön zenélek az  Ismerős Arcokkal, akkor minden-
képpen gyerekkorom kedvenc helyi zenekarával, 
a Scarabeussal szeretném megosztani a színpadot. 
Ők voltak azok az emberek, azok a zenészek, azok 
a régi barátok, akik először dob mögé ültettek, akik 
először maguk közé engedtek, akik először mutat-
ták meg nekem, milyen közönség előtt zenélni. Itt 
és ezúton is köszönöm a szervezőknek, hogy ezt 
augusztus 19-én lehetővé teszik A közös fellépést.

Magyar–török táncház 
Gödön
Az érdeklődő gödiek kedvéért szeretnénk megosz-
tani a hírt, mely szerint magyar–török táncház lesz 
augusztus 21-én 16 órától a Nemeskéri-Kiss-kúria 
parkjában, illetve rossz idő esetén a  József Attila 
Művelődési Ház nagytermében. Az  eseményen 
a  zenei élmények mellett török csemegék is terí-
tékre kerülnek, míg az italokat a kúria szolgáltatja.

A zenekar tagjai fiatal egyetemisták, akik a Kárpát-medence kü-
lönböző szegleteiből érkeztek, és feltett szándékuk, hogy meg-
ismertessék és újra divatba hozzák a  régi magyar dallamokat. 
Az  évszázadok során alakuló-változó nótákat a  mai felgyorsult 
mindennapjainkban újszerű köntösben, mindenki számára kö-
zérthetően szeretnék bemutatni. Ezért az  igényes szórakozta-

tás olyan közösségépítő formáját választották, amely versenyt 
tart a nyugati zenei irányzatok hazai hatásaival, ugyanakkor ra-
gaszkodik a  hagyományokhoz. Zenéjük érzékeny elegye a  Kár-
pát-medence területén élő magyarság, valamint a különböző et-
nikumok népzenei hagyományának, a klasszikus műzenei, illetve 
a populáris könnyűzenei műfajoknak.

Szökellő néptánccsoport
Az együttest jelenleg közel harminc, 10 és 16 év közötti fiatal alkotja, 
vezetőjük Greguss Gergő.
A táncosok a magyar néptáncok elsajátítása mellett a népszokása-
inkat is megismerik. A helyi közösségben újra életre keltik a népha-
gyományainkat, így a  színpadi előadások mellett a  gyermekek ak-
tívan részt vesznek táncházainkban. Különlegesség, hogy az egyes 
népszokásokat elviszik a családokhoz, és az otthonaikban adják elő, 
ahogyan az a falusi világban valamikor általános volt. Ez a személyes 
érintettség teszi lehetővé, hogy a színpadi munkában a néptáncot 
hitelesen ötvözik a népszokásokkal. 

Góbé együttes

Az ünnepi rendezvények fellépői
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Gödi indulója is volt a hét kategóriában megrendezett 
body painting világbajnokságnak. Amin B. Ildikó vi-
lágbajnok testfestő csapata élményeiről mesélt ma-

gazinunk olvasóinak.
– A  hatodik alkalommal vettünk részt WBF-en. Az  egy-
hetes esemény első napjaiban továbbképzések zajlanak, 
ahol neves nemzetközi oktatók tanítanak arc- és testfes-
tést, maszkolást. 
Ezek mellett egyéb szakmai összejöveteleken és kulturá-
lis programokon vettünk részt. Az utolsó három nap pe-
dig a  hét kategóriában megrendezett világbajnokságé! 
Három éve már sikerült dobogóra állnunk testfestésben. 
Idén merészebbek voltunk, és az úgynevezett „open” ka-
tegóriában mérkőztünk. Ez azt jelenti, hogy az ecset mel-

lett szivacsot, airbrusht (speciális pisztolyt) is használtunk, 
sőt, maszkoltunk is. 

– Kikkel együtt vettél részt a versenyen? 
– Cégtársammal és barátnőmmel, Vadócz Edinával készí-
tettük el a versenymunkát, amelyhez öt és fél óra állt ren-
delkezésünkre. A modell ruháját az Anka Design készítet-
te, mely cégnév mögött egy fiatal, rendkívül tehetséges 
divattervező hölgy áll. A ruha plexiből és fekete bőrből ké-
szült. Modellünk egy csodás alakú és arcú kortárs táncos, 
Dénes Zsuzsi volt.

– Mi volt a versenytémátok?
– Minden kategóriában ugyanaz volt a  téma: „Planet 
food”. A bolygónkról nekünk a vízi világ „ugrott be”, s ér-
dekességként a még génmanipulációt is igyekeztünk be-
levinni a festésbe.

– Mivel foglalkoztok a hétköznapokban?
– Két éve alapítottunk saját céget Budapesten. Korábban 
más kozmetikai és sminkes vállalkozásoknál oktattunk. Je-
lenleg is az oktatás a fő profilunk, azon belül is smink, arc- 
és testfestés. Sokat dolgozunk nagyobb rendezvényeken 
és divatbemutatókon, televízióknak stb. Idehaza mi nem 
versenyzünk, a tanítványaik viszont igen!

– Mit jelent számotokra a győzelem?
– Nehéz a válasz. Akkor, ott hatalmas örömöt, most inkább 
megnyugvást és várhatóan majd sok jó munkát.

– Mi a soron következő célotok?
– Állandó cél a folyamatos fejlődés. Bízom abban, hogy jö-
vőre is lesz lehetőségünk kijutni a WBF-re. Köszönetemet 
szeretném kifejezni ezúton is a férjemnek és a családom-
nak a támogatásukért.

– Hogyan kötődsz Gödhöz?
– Tizennégy éve költöztünk Gödre, amikor a lánykámmal 
várandós voltam. Tetszett a kisvárosi légkör, a sok zöld és 
a jó levegő. Régi vágyam is megvalósulhatott: már nagyon 
szerettem volna egy kutyát. Imádunk itt élni! Göd aurája, 
ami itt körülvesz minket, bárhová utazok a világban, min-
dig hiányzik…

V. Pálfai Kinga

Gödi aranyérmes a WBF-en
Július elején rendezték meg az idei World Bodypainting Festivalt (Testfestő Világfesztivált) az ausztriai Pört schachban. 
Az eseményre, amely egyben a testfestők világbajnoksága is, negyvenöt országból érkeztek résztvevők. 

A világbajnok alkotás, amelyet balról Vadócz Edina, jobbról Amin B. 
Ildikó testfestők fognak közre

Hastánctanfolyam indul
Szeptember 19-én hastánctanfolyam indul kezdők részére 
a  József Attila Művelődési Házban, minden csütörtökön 19 
órától 20.30-ig.
Régebbi táncosaink középhaladó kategóriában idén elnyer-
ték az országos hastáncverseny aranyminősítését. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
József Attila Művelődési Ház • Telefon: (06 20) 485-4592

Kézimunka-kiállítás és -verseny
A gödi Gyűszűnyi kézimunkaüzlet és a József Attila Művelő-
dési Ház 2013. szeptember 20-án a Kulturális Örökség Napok 
keretében rendezi meg az II. Gödi Kézimunka-kiállítást 
és -versenyt. 
Részletes információ:
(06 27) 334-729, (06 30) 447-3855, (06 30) 343-6602
www.gyuszunyibolt.hu  vagy  www.godimuvhaz.hu 
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Alternatív iskolák gödi gyerekeknek

A következőkben azoknak tudunk segíteni, akiknek 
a „toplistáján” a családiasság, a keresztény értékek men-
tén való elköteleződés és a magyar hagyományok őrzé-

se áll az első helyeken. Azoknak tudunk segíteni, akik nem 
„intézményt” keresnek, hanem olyan elfogadó közösséget, 
amelyben szülő és pedagógus – ki-ki a saját hatáskörében, 
de a  gyermekért együtt dolgozva – azon fáradozik, hogy 
nyitott, érdeklődő, a  cselekedeteiért felelősséget vállaló, 
tanulni tudó és tanulni szerető emberkéket neveljen. Olyan 
iskolát, amely nem csupán tananyagot tanít, hanem közvetí-
ti a családi, nemzeti és vallási értékeket, s ezáltal a gyermek 
személyiségét neveli.
A gödi Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézményben 2013 szeptemberében a  tízedik tanév 
indul. Az  iskolát gödi családok a  helyi katolikus plébános 
segítségével hívták életre 2004-ben. Akkor mindössze hét, 

az  idén ősszel pedig százhatvan diák kezdi meg a  tanévet 
a  gyönyörű Szakáts-kerti épületben, melyet az  iskolát tá-
mogató közösség újított fel, az országban egyedülálló civil 
összefogással. A Búzaszemben egy évfolyamon egy osztály, 
és abban legföljebb 22 gyermek tanul. Mindenki növendéke 
a művészetoktatási intézménynek is: a szolfézs, a hangszeres 
zene és a néptánc – az órarendbe építve – a tanterv szerves 
része. Az itt tanítók vallják, hogy a zene nemcsak a kimagasló 
tehetségeké, hanem mindenkié. A zenetanulás pedig pozití-
van hat a tanulmányi előmenetelre, valamint társas élmény-
nyé teszi az iskola rendszeres zenés-táncos alkalmait: koncer-
teket, táncházakat, bálokat.
Az alacsony osztálylétszámoknak köszönhetően megvalósít-
ható a személyre szabott figyelem: akinek szüksége van rá, 
plusz segítséget kaphat. A jobban teljesítőknek pedig testre 
szabott feladatok segítik a nagyobb ütemben való haladást. 
Mind ez idáig két végzős, nyolcadikos osztály búcsúzott 
az  intézménytől: a  növendékek döntő többsége gimnázi-
umban folytatta a  tanulmányait, elsősorban a  váci piarista 
gimnáziumban.
Az iskola fenntartója a  Piarista Rend Magyar Tartománya. 
A  keresztény értékek megismerésében a  történelmi egy-
házak segítik az  ökumenikusan nyitott intézményt. A  ha-
gyományok megélését az évkör eseményeihez kapcsolódó 
tevékenységek, alkalmak segítik: aratás és kenyérsütés, szü-
ret, Szent Mihály-nap és a vásár, András-nap és a kisfarsan-
gi bál, advent, farsang, húsvét és az azt megelőző tojásírás, 
pünkösd és a királyválasztó próbák, Gergely-járás… Csupán 
néhány példa arra, hogy a gazdag magyar hagyományokból 
merítve, mi mindennel igyekeznek megismertetni a gyere-
keket. A  cél az, hogy a  búzaszemes diákok megőrizzék és 
tovább is adják majd eleink kultúráját, szokásait, amelyek 
a hívő keresztény magyar emberek meséiben, énekeiben és 
táncaiban, zenéjében, ünnepi szokásaiban megőrződtek, és 
mai napig nem veszítettek érvényességükből. 

V. Pálfai Kinga

– Mi a  közös azoknak a  szülőknek a  szemléletmódjában, 
akik úgy gondolják, hogy a Waldorf-iskola lenne a legmeg-
felelőbb választás a gyermekük számára? 
Sokféle családból érkeznek hozzánk gyerekek, a  közössé-
günk egyik legfőbb jellemzője a sokszínűség. A Waldorf-is-

kolát választó szülőkben azonban mindenképpen közös 
tulajdonság, hogy úgy gondolják: fontos számukra, hogy 
a gyermekük mindig az életkori sajátosságainak megfelelő-
en, a maga ütemében fejlődhessen, és egy olyan iskolában 
élhessen harmonikus, szép gyermekkort, ahol nincs telje-

Kicsi, de (sok mindenben) erős – A Búzaszem Iskola
Amikor iskolát keresünk a  gyermekeinknek,  többnyire a  saját szempontjaink alapján döntünk. Fontossági sor-
rendbe helyezzük azokat, és igyekszünk olyan intézményt találni, amely leginkább megfelel a  listánk élén álló 
elvárásainknak. 

Összhangban önmagunkkal és a világgal – A Fóti Szabad Waldorf Iskola
Az iskola a Fóti Gyermekváros területén, a Károlyi-kastély hatalmas ősfás parkjában bérli épületét, festői kör-
nyezetben. A  gödi családok gyerekei közül is vannak, akik ide járnak. Egy vácról induló iskolabusz viszi őket 
naponta az iskolába, amelynek egyik tanárával, a Gödön élő Kóró Ágnessel beszélgettünk a Waldorf-pedagógia 
néhány kérdéséről.

A Szakáts-kert szomszédságában álló modern iskola hamarosan 
újabb épülettel bővülhet majd
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sítménykényszer, ezért nyugodt, elmélyült munkával telhetnek a min-
dennapok.

– Mit emelne ki első helyen az iskola tanítási és nevelési elvei közül?
– Nagyon egyszerűen úgy fogalmazhatnék, hogy a Waldorf-iskolában 
a  legfontosabb mindig a  fejlődésének egy adott fokán álló gyermek. 
A  tananyag messzemenően tekintettel van az  egyes életszakaszokra 
jellemző testi, lelki és szellemi szükségletekre, s így mintegy ideális táp-
lálékul szolgál a gyerekek számára. A Waldorf-pedagógiában rendkívül 
lényeges szempont például, hogy a  gyermek érzelmileg is kötődjön 
a tanultakhoz, személyes élményeként élje meg azokat az ismereteket, 
amelyekre szert tesz. A tananyag mennyisége ebben az iskolatípusban 
kevesebb, de a tudás, amit a gyerekek megszereznek, mélyen beépül 
a személyiségükbe.

– Nemcsak a Waldorf-rendszer hívei ismerik el, hogy ez a gyermek lé-
nyének valamennyi aspektusát harmonikusan fejlesztő, szelíd peda-
gógia rendkívül elmélyült, minőségi tudáshoz vezeti el a  gyerekeket. 
Egyesek azonban attól tartanak, hogy ha ezt az  iskolatípust választ-
ják, gyermekük később a  felsőoktatásban és az  „életben” nem tudja 
majd úgy megállni a helyét, mint a kiskoruktól fogva szigorúbb bánás-
módhoz és versenyszituációkhoz szoktatott gyerekek… 
– A versenyszellem a kamaszkor sajátja, s a megfelelő életkorban a ver-
senynek helye van az oktatásban is. De mindent a maga idejében! A kis-
gyermekek fejlődését nem segíti, ha idejekorán kiszakítják őket a me-
sék, a szépség világából, és tőlük még idegen intellektuális feladatok elé 
állítják őket. A teljesítmény a Waldorf-iskolában is fontos. Erre azonban 
pozitív motivációval ösztönözzük a gyerekeket. Megszerettetjük velük 
azt, amivel éppen ismerkednek, s így érdeklődéssel fordulnak a világ és 
a tanulás felé, nem nehéz kötelességként élik meg azt. A stresszmen-
tes, elfogadó közegben szabadon bontakozhat a személyiségük, és van 
idő, alkalom felismerni a rejtett képességeket. 

–  Mióta és milyen keretek között zajlik az oktatás a fóti Waldorf-isko-
lában? 
– 1996 óta működik az iskolánk. Csaknem 400 gyermek jár hozzánk, akik-
kel 40 pedagógus foglalkozik 25-30 fős osztályokban. Az iskola 13 évfo-
lyamos. 12 éven keresztül a Waldorf-tanterv szerint dolgozunk, az utolsó 
év pedig teljes egészében az érettségire való felkészülést szolgálja. Ta-
nulóink jól szerepelnek a főiskolai, egyetemi felvételiken. A Waldorf-isko-
lákban végzett diákok a diploma megszerzése után is kiválóan megállják 
a helyüket az orvositól a művészeti pályákig az élet bármely területén.

Koditek Bernadett

A Waldorf-iskolába járó gyerekeket a természet szeretetére nevelik. 
A gyermekváros területén kertészkedéssel is foglalkoznak a tanulók, és gyakran 
járnak kirándulni
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A Gödi Körképben is megjelent felhívás-
ra több mint kétszáz táncos lábú gödi 
jelentkezett, az óvodástól a nyugdíjas-

korúig. A szervezők – Szabó Zsuzsa, a mű-
velődési ház vezetője, Kovács Gabriella, 
a Németh László Iskola művészeti igazga-
tóhelyettese, Keszey Tivadar, a  Búzaszem 
Iskola igazgatója és Horváth Szilárd, a Búza-
szem Alapítvány elnöke – elmondták: már 
tudható, hogy kik lesznek a  tánctanárok, 
s  az  egyes csoportok mikor tartják majd 
a  foglalkozásokat. Fontosnak tartották 
megjegyezni, hogy ez a  közösség olyan 
lesz, amilyenre a tagjai formáják, s  termé-
szetesen az is jelentkezhet még, aki eddig 

nem talált kapcsolatot hozzájuk.
A középiskolások csoportja szerdánként 
18 és 21 óra között táncol majd, Czinóber 
Klári és Greguss Gergő vezetésével az alsó-
gödi Művelődési Házban. Első foglalkozá-
suk szeptember 11-én, szerdán lesz.
Az egyetemisták-főiskolások szombat 
délelőttönként 9 és 12 óra között tartják 
próbájukat Czinóber Klári és Karánsebessy 
Balázs irányításával az  Ady Klubban, Fel-
sőgödön. Első foglalkozásuk szeptember 
14-én, szombaton lesz.
A „szabadidő” táncosok, vagyis azok, 
akik felnőttként szeretnének megtanulni 
táncolni, minden második szombaton, 15 

és 17 óra között találkoznak Alsógödön 
a Búzaszem Iskolában, ahol Czinóber Klá-
ri és Greguss Gergő vezetésével tanulják 
a  táncokat. Első foglalkozásuk szeptem-
ber 14-én, szombaton lesz.
A Röcögő csoport tagjai (a nagyobb álta-
lános iskolások) szerdánként 16 és 18 óra 
között próbálnak Czinóber Klári és Karán-
sebessy Balázs vezetésével az  alsógödi 
Művelődési Házban. Első foglalkozásuk 
szeptember 11-én, szerdán lesz.
Az ovisok csütörtökönként 16 és 16.45, 
a kisiskolások pedig 16.45 és 17.45 között 
találkoznak Czinóber Klári vezetésével 
az alsógödi Művelődési Házban. Első fog-
lalkozásuk szeptember 12-én, csütörtö-
kön lesz.
A szervezők Szent Mihály-napján, az  ad-
vent kezdetén: András-napkor, farsang-
kor, húsvéthétfőn és Szent Iván-napján 
táncházakat tartanak. Az  első, Szent Mi-
hály-napi táncház szeptember 28-án, 
szombaton 17 órakor lesz az alsógödi Mű-
velődési Házban.

Az egyes helyszínek címei: 
Művelődési Ház – 2131 Göd, Pesti út 72., 
telefon: (27) 532-160
Ady Klub – 2132 Göd, Kálmán utca 13., te-
lefon: (06 20) 254-5124
Búzaszem Iskola – 2131 Göd, Vécsei Ká-
roly utca 1., telefon: (06 30) 921-9260
További információk: 
www.godimuvhaz.hu

Néptáncegyüttest alapítanak Gödön
Középiskolások, egyetemisták és felnőttek is táncolhatnak ezután Gödön, ugyanis szeptemberben megkezdi mű-
ködését a Gödi Néptáncegyüttes. 

Szeptembertől már nemcsak a gyerekek „röcöghetnek”: középiskolások és felnőttek számára is 
lesz néptáncegyüttes Gödön. (Képünkön a József Attila Művelődési Ház Röcögők táncegyüttese)

Augusztus
26-tól 30-ig (hétfőtől péntekig)
Rajz előkészítő tábor művészeti iskolákba jelentkezőknek 

Szeptember
2. hétfő 13.00–15.00 
A Gödi Kertbarát Klub összejövetele

7. szombat 14.00 
A 40 éves Gödi Kertbarát Klub Kertkultúra című kiállítása

9. hétfő 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának összejövetele

13. péntek 13.00–17.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele 

20. péntek 17 órától 
Kulturális Örökség Napok , II. Gödi Kézimunka-kiállítás és -verseny

A József Attila Művelődési Ház
aktuális programjai

József Attila Művelődési Ház | 2131 Göd, Pesti út 72.
tel.: (+36 06) 27-532-160 | (+36 06) 20-485-4791

honlap: www.godimuvhaz.hu | e-mail: info@godimuvhaz.hu

A programokkal kapcsolatban részletes tájékoztatás: www.godimuvhaz.hu

Szeptember 
21. szombat 14.30–16.30
A Gödi Cukorbetegek Klubjának (GÖCE) összejövetele

Véradás
Szeptember 4-én 14 órától 18 óráig a József Attila Művelődési Házban
Szeptember 10-én 13 órától 17 óráig az Ady Klubban (Kálmán u. 13.)

Az Ady Klub aktuális programjai
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Szerkezeti változások a gödi 
televíziónál
A városi tévé műsorait a  koráb-
bi években vállalkozás keretében 
az  R-Média Group Kft. készítette, il-
letve – az  idén nyáron módosított 
szerződés értelmében – részben 
még készíti is, egészen 2013. szep-
tember 30-áig. A  műsorok gyártá-
sát és műsorba adását ezt követően 
a szászszázalékos önkormányzati tu-
lajdonban lévő Göd Városi Kommu-
nikációs Nonprofit Kft. látja majd el. 
A kommunikációs kft. az  év elején 
pályázatot írt ki a  városi televízió 
főszerkesztői posztjára, majd a pályá-
zatok elbírálását és az új főszerkesztő 
kinevezését követően megkezdődött 
a saját készítésű műsorok gyártásához 
szükséges műszaki-technikai háttér 
megteremtése (többek között a  vá-
rosi tévéstúdió kialakítása és felszere-
lése), a  műsorstruktúra kialakítása és 
az új televíziós stáb megszervezése.
Az immár magunk működtette fej-
állomáson június végén indítottuk 
el az  első próbaadásokat, s júliustól 
sugárzunk heti rendszerességgel 
(átlagosan naponta két órában) mű-
sorokat, melyeknek egy részét szep-
tember végéig még változatlanul 
az R-Média Group Kft. gyártja, más ré-
szét azonban augusztustól már az  új 
tévéstáb készíti. 

Hol és hogyan lehet 
tájékozódni a tévé műsorairól?
Hetente változó műsorainkról tájé-
koztatást találnak a  tévében egész 
nap futó képújságunkban, illetve 
a város honlapján:

www.god.hu → helyi média → helyi 
televízió → műsorújság

Hol és hogyan fogható 
a Göd Városi Televízió adása?
Pillanatnyilag a  városi televízió mű-
sora két kábelszolgáltató (UPC, 
T-Home) analóg platformján fog-
ható. Hamarosan útjára indítjuk 
a  www.goditemak.hu honlapot, 

amelyen keresztül a  városi televízió 
műsorai online formában is elérhe-
tőek lesznek, és a  kor televíziós szo-
kásainak megfelelően az  interneten 
ki-ki akkor nézheti meg az őt érdeklő 
műsort, amikor ezt ideje engedi, illet-
ve kedve tartja. 
Találkozzunk szeptemberben ismét 
a  Gödi Körkép hasábjain, illetve már 
ma este a  televízió képernyőjén. Kel-
lemes tévézést kívánunk!

Walter Béla
főszerkesztő

A műsorokról…
•  A Göd Városi Televízió műsorait 

a hét minden napján, zömmel 
a kora esti órákban sugározza. 

•  Kivétel ez alól a kedd délutáni, 
valamint a szombat és vasárnap 
délelőtti műsorsáv.

•  A Gödi Híradó minden héten 
csütörtökön jelentkezik új adás-
sal, melyet hat egymást követő 
napon megismétlünk.

•  Esténként 19 óra után többnyire 
a város zenei eseményei közül 
válogatunk.

Helytörténeti 
kiállítás készül

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

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

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

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

Kapcsolat: 
roner@vnet.hu, (06 30) 950-9415, vagy
gabor.galle@gmail.com, 
(06 30) 370-2491.

Kedves Nézőink!
Szeptembertől a  Gödi Körkép lapszámaiban rendszeresen jelentkező 
önálló rovatban olvashatnak majd tájékoztatást a  Göd Városi Televízió 
munkájáról és készülő adásairól.

A Gödi Híradó állandó műsorvezetője, 
Wernke Ádám

A Göd Városi Televízió hírei
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Három gödi kajakos a felnőtt vb-
keretben
A duisburgi síkvízi kajak-kenu világbajnokságra három gödi 
– korábban a GSE színeiben versenyző – sportoló utazhat 
ki augusztus végén. A keret tagja Kammerer Zoltán, Kulifai 
Tamás (K4, 1000 m) és Bán Kristóf (K2, 200 m) is.

Hagymási Réka ezüstérmes 
az U23-as Eb-n
A poznani ifjúsági és U23-as Európa-bajnokság K2 1000 
méteres számában Hagymási Réka (MAFC, korábban GSE), 
párban Horváth Alexával (EDF-Démász Szeged) ezüstér-
met szerzett. Rékáék 500 méteren az ötödikek lettek, míg 
nővére, Hagymási Anita K4 500-on hatodikként zárt.
A szegedi ifjúsági és U23-as világbajnoki válogatón Anita 
K1 500-on 2. lett – s ezzel bejutott a kanadai vébén induló 
négyesbe –, 200 méteren pedig a 3. helyen végzett.

Ob előtt – Vidékbajnokságon 
a GSE, Budapest-bajnokságon 
a MAFC
Amíg a GSE kajakosai (vidéki klubként) a szegedi vidékbaj-
nokságon versenyeztek, a MAFC kajakosai (fővárosi együt-
tesként) az Újpesti-öbölben rendezett Budapest-ajnoksá-
gon szereztek indulási jogot a  Velence-tavi, augusztus 
eleji országos bajnokságra. Az 1-3. helyek mellett további 
számos értékes eredmény született, így az  ob-n népes 
csapatok képviselhetik Gödöt.

Vidékbajnokság, Szeged
(GSE, edző Sinkó László)
1. hely: Lukács István, Fidlóczky Vilmos, Mocsáry Viktor K1 IV. kcs. 3 x 200 mé-
teres váltó; Horváth Hanga K1 VI. kcs. 2000 m; Seregi Balázs K1 IV. kcs. 2000 m; 
Velky Donát, Mocsáry Gergő, Báthory Dániel, Korompai László MK1 I. kcs. 4 x 
500 méteres váltó; Velky Donát MK1, I. kcs. 2000 m.

2. hely: Pattantyus Márk K1 V. kcs. 2000 m; Báthory Dániel MK1 I. kcs. 2000 m; 
Korompai László MK1 I. kcs. 2000 m. 

3. hely: Lukács István K1 IV. kcs. 1000 m; Sinkó Panna MK1 II. kcs. 2000 m. 

Budapest-bajnokság, Újpesti-öböl 
(MAFC, edző Makrai Csaba)
1. hely: Michalik Flóra K1 V. kcs. 1000 m; Gecse Márton K1 V. kcs. 1000 m; Gecse 
Márton K1 V. kcs. 500 m, Gecse Márton K1 V. kcs. 4000 m.

2. hely: Luczó Bence K1 IV. kcs. 4000 m, Oláh Gergely K1 ifi 500 m; Rab Ábris, 
Popelka Márk, Varga Dominik K1 serdülő 3 x 200 m váltó.

3. hely: Michalik Flóra K1 V. kcs. 4000 m; Luczó Bence K1 IV. kcs. 1000 m; Rab Ábris, 
Varga Dominik K2 VI. kcs. 500 m; Rab Ábris, Luczó Gergő K2 VI. kcs. 1000 m.

Gödi sikerek Szarvason 
A gödi fiatalok Szarvason, a Körös Kupa – Sándor Tamás 
Emlékversenyen is öregbítették városunk hírnevét. A via-
dalra 25 szakosztály nevezett, s a futamok során ezúttal is 
mindenfajta éremből jutott a gödieknek.

Eredmények, GSE:
1. hely: Lukács István K1 IV. kcs. 4000 m; Mocsáry Viktor, Fidlóczky Vilmos K2 
IV. kcs. 4000 m; Báthory Dániel MK1 I. kcs. 2000 m.

2. hely: Velky Donát MK1 I. kcs. 2000 m; Farkas Csilla K1 ifi 4000 m; Horváth 
Krisztina, Sinkó Panna MK2 II. kcs. 2000 m.

3. hely: Horváth Csenge K1 IV. kcs. 4000 m.

A MAFC versenyzője, Rimár Szonja MK1 I. kcs. 2000 m-en első lett.

Dobogós helyezések a 7 Sziget 
Maratonon
Három gödi egység is kiválóan teljesített Kiskunlachá-
zán, a 7 Sziget Maraton 30 km-es távján. A GSE szakosz-
tályvezetője, Nagy Árpád leányával, Fannival túra vegyes 
párosban, túrakenuban pedig Barazutti László, Barta Iván 
és László Csaba a 3. helyen végzett. Ács Enikő túra K1-ben 
első lett. 

Negyedik hely a GSE szeniorjainak
Szigetszentmiklóson rendezték az  országos túrabajnok-
ság 4. fordulóját. A viadalon a Gödi SE Kajak-kenu Szakosz-
tálya Senior Klubjának a László Csaba, Barta Iván és Bara-
zutti László összeállítású egysége a 27 kilométeres távon, 
170 fős mezőnyben a negyedikként ért célba.

Éremszerzés Hajdúnánáson
Sportág-népszerűsítő versenyen vett részt Hajdúnáná-
son Stiglincz Orsolya kajakos csapata. A GSE fiataljai közül 
Báthory Máté az első, Sinkó András a második, Sipos István 
pedig a harmadik helyen fejezte be a versenyt. 

Összeállította: Vasvári Ferenc

Gödi kajak-kenu hírek

Meghívó a jubileumi Göd 
Kupára
Huszadik alkalommal rendezi meg a  Gödi SE idén 30 esz-
tendős Kajak-kenu Szakosztálya – a  Dunai Vízisport Ala-
pítvánnyal közösen – a  Dunakanyar egyik legnagyobb 
vízisport-eseményét, a Göd Kupát, augusztus 31-én, szom-
baton. A verseny központja a GSE alsógödi vízitelepén lesz.
 Az esemény délelőttjén – a hagyományoknak megfelelően 
– utánpótláskorúaknak kiírt kajakfutamokra, délután csalá-
di, baráti, támogatói és „happy” kenuversenyekre kerül sor 
az  Alsógöd előtti vízterületen kijelölt, motorossal biztosí-
tott, 2000 méteres pályán. 
 A  Göd Kupa újdonságaként sárkányhajó-bemutató is lesz 
a  programban. A  résztvevőknek bográcsebédet biztosí-
tanak a szervezők. A megnyitóra reggel 9 órakor kerül sor, 
míg a vizes programokat este a Scarabeus zenekar koncertje 
zárja. Az egész napos esemény mindenki számára ingyenes.

További részletek a  szakosztály augusztusban megújuló 
honlapján, a www.godikajak.hu-n olvashatóak.
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Senior Klub, Göd Kupák, túraversenyek, 
sporttáborok, oktatóprogramok, 
csónakház, sportház, aktív részvétel 

a  Duna-stratégia alakításában és a  vá-
rosi sportrendezvényeken – az  alsógödi 
klub immár három évtizede a  magyar 
kajak-kenu sport meghatározó műhelye. 
A  szakosztályt 1983-ban Hatlaczky Ferenc 
– 1954-ben világbajnok 10 ezer méteren, 
56-ban olimpiai ezüstérmes, 59-ben Euró-
pa-bajnok, sokszoros magyar bajnok – ala-
pította, az első edző Szalontai Károly volt. 
A szakosztály irányítását az  idei év elején 
Nagy Árpád vállalta, a folyamatosságot pe-
dig több mint két évtizedes aktív jelenlé-
tével Sinkó László edző, azaz „Simi” jelenti. 
A szakosztály két legjelentősebb támoga-
tója esztendők óta a Gödi Önkormányzat 
és a  jelenleg Dalnoki Tibor által vezetett 
Dunai Vízisport Alapítvány. A  sportházat 
1998-ban az V. Göd Kupán adták át, mely-
nek a tetőterét 2012-ben tették alkalmassá 
csoportos foglalkozások, illetve erőnléti 
edzések megtartására.
Kammerer Zoltántól (1990: MK-1, 2000 m) 
Lukács Istvánig (2013: K-1, 10 000 m) össze-
sen 161 magyar bajnoki címet szereztek 
a klub sportolói. A bajnoki tabella közel 60 
utánpótláskorú gödi versenyzőt számlál. 
1990 óta nem volt olyan esztendő, hogy 
a  GSE kajakosai ne szállítottak volna sík-
vízi vagy a maratoni korosztályos magyar 
bajnoki címet! A  legsikeresebb esztendő 
2007 volt 24 bajnoki aranyéremmel, 2005-
ben és 2008-ban 17, míg 2006-ban 16 
aranyat szerzett a  csapat. A  korosztályos 
bajnokoknál olyan, a  felnőttek között él-
vonalbeli kajakossá váló sportolók szere-
pelnek, mint Kammerer Zoltán és Kulifai 
Tamás. A  sportház falán a  szakosztály 

büszkén tartja számon a  nemzetközi baj-
nokok között Szaszák Dénest, Pélyi Dávidot, 
Gál Szabolcsot, Georgopoulou Alexandrát, 
Hagymási Anitát és Rékát, valamint Havas 
Esztert. Ám a  kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó kajakosok sorát folytathatjuk töb-
bek között Váczai Enikővel, Bán Kristóffal, 
Slezsák Istvánnal és Havas Balázzsal is. 

A GSE edzői egykor és ma:
Sinkó László, valamint Stiglincz Orsolya 
és Kurunczi Gergely (utóbbiak a  kez-
dők munkáját irányítják), korábban 
Jánosházi Imre, Makrai Csaba (a kö-
zelmúlt számos nemzetközi ifjúsági 
és U23-as eredménye köthető sze-
mélyéhez), Nieberl László (Kammerer 
Zoltán nevelőedzője), Davidesz Csaba 
(Zoli nála kezdett kajakozni), Csereklye 
József és Szalontai Károly.

A GSE szakosztályvezetői 
egykor és ma:
Nagy Árpád (már korábban is, és 
2013-tól ismét), Barazutti László, 
Hamar János, Simon Tamás, Kammerer 
Zoltánné Jutka, Baracka Gergely, Nagy 
Zsigmond és Hatlaczky Ferenc.

Sinkó László – 22 esztendő a GSE 
színeiben, 81 magyar bajnoki cím, 
félezer tanítvány
Sinkó László Vácon kezdett kajakozni 
Szemán Lászlónál és Endreffy Lórántnál, ké-
sőbb pedig Babella László lett a  mestere. 
Sportolóként maraton válogatott keret-
tag, magyar bajnoki ezüst- és bronzérmes. 
Versenyzői pályafutása után, 1991-ben 
Gödre hívták edzőnek, amikor a  GSE Ka-
jak-kenu Szakosztályában megnöveke-

dett a  létszám. A  Testnevelési Főiskolán 
diplomázott kajak-kenu szakedzőként, 
de szakképzett sportmasszőr és vízimen-
tő. Edzői pályafutása alatt mintegy fél-
ezer gyermeket tanított meg kajakozni, 
s  ismertette meg velük a  vízi közlekedés 
alapvető szabályait, a Duna szépségeit. Ha 
figyelembe vesszük a  különböző sporttá-
borokat, kenus oktatóprogramot, akkor ez 
a szám a dupláját is elérheti. Tanítványai 81 
magyar bajnoki érmet szereztek, s többen 
a nemzetközi porondon is megállták-meg-
állják a helyüket. Simi a kajakos társadalom 
elismert szakembere, számtalan utánpót-
lásérem sikerkovácsa, nevelőedzőként 
pedig számtalan későbbi nemzetközi siker 
megalapozója.
– Három évtizede sikeresen működő szak-
osztályunk erősségét abban látom, hogy 
a sportolók, a szülők és a sportbarátok ösz-
szetartó közösséget alkotnak, amely min-
dig meg tud újulni, megfelelve a  változó 
kihívásoknak. A  reflektorfényben a  spor-
toló áll, igaz, néha talán az edző is, de úgy 
gondolom, hogy sikereket csak komoly és 
elkötelezett háttéremberekkel lehet elérni. 
Tudunk együtt örülni és küzdeni. Ez utóbbi-
ra remek példa az idei árvíz, amikor tíz éven 
belül immár harmadjára sikerült megóvni 
szakosztályunk értékeit, méghozzá példa-
értékű összefogással. Feltétlenül meg kell 
említenem az idén 20 éves Göd Kupát, ami 
a Dunakanyar legnagyobb kajakos rendez-
vénye, minden évben igazi „sportünnep” 
a  kajakosoknak és sportbarátoknak egya-
ránt – fogalmazott Sinkó László. 

(Forrás, és a szakosztályról bővebben a megújult 
honlapon: www.godikajak.hu)

Vasvári Ferenc

30 éves a GSE Kajak-kenu Szakosztálya
Idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját a Gödi SE Kajak-kenu Szakosztálya. Harminc év, 161 magyar bajnoki 
cím, két olimpiai érmes nevelőegyesülete, számtalan nemzetközileg jegyzett utánpótlás-eredmény és hazai do-
bogós helyezés. 

Alsógöd 30 esztendeje a gödi kajak-kenu sport bázisa, a GSE-ben jelenleg három edző irányítása mellett folyik a felkészítés
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A 15-18 éves fiatalok tucatnál is több országból érkeztek, s hoz-
zájuk a  gödi vendéglátók részéről több magyar kortársuk is 
csatlakozott. A fiatalok néhány napra gödi családok otthonában 
kaptak alkalmi szállást, majd birtokukba vették a Duna-part Nya-
ralóházak területét.
A programok között a  csapatépítő sportok mellett a  kultúra is 
jelentős szerepet játszott. A táborlakók – amellett, hogy megte-
kintették a Dunakanyar, Vác, Esztergom, Visegrád, Szentendre és 
Budapest nevezetességeit – túráztak kerékpárral és kenuval, bo-
boztak, megismerkedtek az íjászattal, a barlangászattal és a sár-
kányhajózással, falat másztak, kalandparkot hódítottak, lézercsa-
tában „bevették” a Nógrádi várat, majd a szomszédos erdőben 
vadetetésre mentek. Láttak várjátékokat, Pesten ellátogattak 
a Széchenyi fürdőbe, megnézték a Parlamentet, a Budai Várat és 
hosszan sorolhatnák még a programokat…

A vendéglátókkal kiegészített csapat számára nem maradhatott 
el a közös sportdélután sem a Balázsovitsban, a nógrádi kirándu-
lás és sütés-főzés, majd végezetül a karaokés búcsúvacsora sem. 
A táborba az egyes országok Rotary Clubjainak honlapjain meg-
hirdetett Ifjúsági Csereprogramokon keresztül lehetett jelent-
kezni. A  már hagyománynak számító táborozások során a  kül-
földi fiatalok megismerhetik és messze földre hírét vihetik Göd 
és a  Dunakanyar természeti és kulturális értékeinek, a  magyar 
kultúrának, a magyar konyhának. A tábor a magyar fiatalok szá-
mára – az intenzív nyelvgyakorlás mellett – lehetőséget teremt 
más nemzetek kultúráinak, szokásainak megismerésére, külföldi 
kapcsolatok létesítésére.
A fiatalokat arról kérdeztük, mit adott nekik a tíznapos együttlét.
Arshpreet, Nagy-Britannia: „Igazán remek volt a sokféle sportolá-
si lehetőség. Én otthon focizom, szóval nagy élmény volt a gödi 
öregfiúkkal játszani, de a kirándulások pihenőiben is, a  fogadó 
családok gyerekeivel is megmérkőztünk. Bár sok volt a szúnyog 
az árvíz után, azért élveztük az együtt töltött időt, sőt! A csapat-
tal tartani fogjuk a kapcsolatot, már körvonalazódik, hogy jövőre 
Londonban találkozunk!”

Lara, Szlovénia: „Életem első külföldi tábora volt ez, kicsit ag-
gódtam is. Azonban mindenki nagyon kedves volt hozzám. 
A srácokkal hamar összebarátkoztunk, a gödi családok nagyon 
jó vendéglátók, és mindenki beszélt angolul, így nem volt gond 
a  kommunikációval sem. Nekem legjobban Budapest tetszett, 
a látnivalókkal, és szuper volt, hogy magyar fiatalok kísértek min-
ket, mert így nem éreztük magunkat annyira kívülállónak.”

Yuval, Izrael: „Szeretem a gulyást és a lángost! Nagyon jó vendég-
látóink voltak, a  programok izgalmasak, a  sok új kapcsolat sok 
új lehetőségeket nyit meg. Már valamennyien egymás ismerő-
sei vagyunk egy közösségi oldalon, tudjuk tartani a kapcsolatot 
a magyarokkal és a többi országból érkezett fiatallal. Alig várom, 
hogy újra találkozzunk!”

A Rotary Club helyi szervezete ötödik esztendeje működik Gö-
dön, évente új elnökkel. A  júliusban leköszönő Pölczman Ákost 
Érdi-Krausz Gábor követte. A klub a tábor mellett esztendők óta 
megrendezi jótékonysági bálját is.

V. P. K – V. F.

Ők is Göd hírét viszik 
Tizenöt tinédzsert látott vendégül a Rotary Club Göd tíz 
napon át, a harmadik alkalommal megrendezett nem-
zetközi Sport & Fun Rotary Camp elnevezésű táborá-
ban, július első felében. 

Labdarúgás
Bajnok az U15-ös csapat!
A GSE labdarúgói a  2012–13-as bajnoki idényt követően 
az  alsógödi pályán szakosztályi bankett keretében tar-
tottak értékelést. A  legeredményesebbek a  Csánki Attila 
vezette U15-ösök lettek, akik megnyerték a bajnokságot. 
Az U13-as (edzőjük Gergely Zoltán) ezüst-, az U19-es (Pató 
Gábor) és U17-es (Pató Ádám) csapat bronzéremmel zárt. 
A felnőttek (edzőjük Tuza József ) a 6. helyen végeztek. 

– Az U19-es ifi egyes csapatunk egy félidényes zuhanóre-
pülés után a dobogó harmadik fokára állhatott fel, s egy 
kis szerencsével akár a bajnoki címet is elcsíphettük volna. 
Az U17-es ifi ketteseknél  sajnos a végére elfogyott a fiatal 

csapat lendülete, de így is harmadik helyezett lett. Az idei 
bajnoki idény legeredményesebb csapata az  U15-ös ser-
dülőink lettek, a bajnokságukban az első helyet szerezték 
meg, s ezen felül a bajnokok szuper kupáját is elhódítot-
ták, továbbá megnyerték a  futballhétvége versenyso-
rozatot is. A  második helyen zártak az  U13-as serdülők, 
méghozzá úgy, hogy a bajnokság során nem találtak le-
győzőre. Azonban sajnos nem mindig a  veretlen csapat 
nyeri a  bajnokságot. Reméljük, a  jövőben az  illetékesek 
figyelni fognak az  ilyen furcsa dolgokra is – összegzett 
Pató Gábor, a GSE utánpótlás-igazgatója.

V. F.

A kép bal oldalán Érdi-Krausz Gábor, a Rotary Club Göd jelenlegi 
elnöke, mellette Arshpreet K. Singh, Lara Ravnik és Yuval Levy, 
jobbról Pölczman Ákos, leköszönő elnök
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Kézilabda
Németh Andrással erősít 
a GSE
Mint korábban már megírtuk, Németh András 
szakmai vezetőként vesz részt a  GSE Kézilabda 
Szakosztályának munkájában. A felnőtt női csapa-
tunk júliustól heti öt edzéssel készül a bajnokság-
ra a Balázsovits János Sportcsarnokban. Az ötből, 
a korábban a női válogatottat is irányító szakem-
ber két foglalkozást vezet – a  többit továbbra is 
Tősér Tibor vezényli. 
A GSE gárdájában személyi változások is történ-
tek: sikerült megegyezni két nagyszerű játékossal 
is. Az  őszi idényben gödi színekben lép pályára 
két korábbi válogatott, az  Európa-bajnoki arany-
érmes (2000), a Ferencvárossal bajnokságot nyerő 
Kirsner Erika, aki edzőjét, Németh Andrást az auszt-
riai Hypobank Südstadthoz is követte, majd a Váci 
NKSE klubigazgatójaként is dolgozott, valamint 
a  szintén exferencvárosi, Eb-bronzérmes (1998) 
Takács Gabriella.

V. F.

Sakk
Bajnoki bronzérmes a GSE csapata – 
tavaszi-nyári összefoglaló
Véget ért a  2012–13-as Pest megyei I. osztályú sakk-csapatbajnokság, 
melynek során a Gödi SE csapata a tavalyihoz hasonlóan ismét a 3. he-
lyezést érte el. 

A szakosztály tavaszi-nyári eredményeit Dávid Béla csapatkapitány, szakosz-
tályvezető-helyettes foglalta össze.
– A  bajnokságot Fót nyerte 58,5 ponttal, a  második Dunaharaszti lett 56 
ponttal, míg Göd 48 pontot szerezett. Mivel Fótnak és Dunaharasztinak van 
NB II.-es együttese, ez a legjobb eredmény, ami számunkra elérhető.
A 2013-as tavaszi eredmények: az 5. fordulóban Göd–Törökbálint: 6:4, a 6. 
fordulóban Alag – Göd: 3:7, a 7. fordulóban Göd – Szigetszentmiklós: 6,5:3,5, 
a 8. fordulóban Göd – Vác: 7:3, a 9. fordulóban Szigetbecse – Göd: 5:5.
A 2012 év végi, Pest megyei egyéni bajnokságon Pataji György 3,5 ponttal 
megnyerte a hatfordulós szenior kategóriát. Mázló Attila 2. helyezést ért el 
az 1800 Élő-pontszám alattiak közt 3,5 ponttal, Dávid Béla pedig 3 pontot 
szerzett.
Dunakeszin, a húsvéti sakkversenyen Lipcsei Dániel és Belovai Gergő a 7 for-
dulóban 4,5 pontot szerzett. Áprilisban, a  XIX. Alagi Sakkversenyen Gion 
Endre a II. korcsoportban a megszerezhető hétből 3,5 ponttal 5. lett. Az V. 
Nógrádi Attila-emlékversenyen Belovai Gergő 3,5 pontot gyűjtött.
Május 4-én – immár negyedszer – kezdődött el a  felsőgödi Duna csárdá-
ban a hagyományos Sakk–Ulti–Snapszer Csapatverseny. A második fordulót 
június 22-én, a harmadikat július 13-án rendezték. Az első két fordulóban 
most sem született meglepetés, újból a Pedál nyert, a 3. fordulóban a Vitál 
győzött, megállítva az addig veretlen riválisát. 
A sakkozókm május 12-ei háziversenyén az Ady Klubban Pataji György nyert 
6,5 ponttal, aki a győztes díjának felét a serdülők győztesének, Gion End-
rének (3 pont) ajánlotta fel. Második helyen Mohácsi Lajos végzett 6 pont-
tal, harmadik Dávid Béla 5,5 ponttal. A  serdülőknél második Sinkó András 
ugyancsak 3 ponttal, a harmadik pedig Leitner Gréta lett. 
A GSE Sakk Szakosztályának évzáróját június 16-án tartották az Ady Klub-
ban. Az eseményen adták át a Pest megyei csapatbajnokság 3. helyezéséért 
járó érmeket, továbbá ismertették az éves beszámolókat és a jövőre vonat-
kozó terveket.

Képes beszámolókat a  gödi sakkszakosztály honlapján, a  www.godsakk.
hunsport.hu-n és a www.sakkbill.fw.hu-n olvashatnak.

A GSE Sakk–Snapszer–Ulti Csapatverseny 2. fordulóján részt vett csapata. 
Balról Belovai Gergő, Dávid Róbert, Sós Béla, Pető Ferenc, Antal Györgyné, 
Antal  György és Dávid Ildikó

Németh Andrást, gödi lakosként és gödi csapat 
szakmai vezetőjeként kétszeresen is „itthon” 
üdvözölhetjük

Asztalitenisz
14. alkalommal rendezik 
meg a Rekord-Göd Kupát
Az augusztus 20-ai szabadidős és sportprogramok 
között hagyomány a  Rekord-Göd Kupa asztalite-
nisz-verseny, amit idén 14. alkalommal hirdet meg 
a GSE szakosztálya és a névadó Rekord Autókeres-
kedelmi Kft. 
– A Balázsovits Sportcsarnokban a küzdelmek reg-
gel 9 órától kezdődnek, míg a  nevezésre fél 9-től 
lesz lehetőség. A  versenyen a  gyermekektől a  fel-
nőttekig, nemtől és kortól függetlenül mindenki 
felmérheti a  tudását. A versenyt meghirdetjük fel-
nőtt amatőr és igazolt férfiaknak, illetve ifi korúak-
nak – a résztvevők számától függően korcsoporton-
ként –,  illetve megfelelő érdeklődés esetén felnőtt 
amatőr és igazolt hölgyeknek is – invitál a névadó 
támogató nevében is Fojt Attila szakosztályvezető.
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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
Nonprofit Kft.,
Gödi Körkép Szerkesztősége,
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail címünk: korkep@god.hu

A helyes megfejtők között ajándékot 
sorsolunk ki. A szerencsés 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. július havi számunkban közölt 
rejtvény megfejtése: „Az interneten is 
látható lesz a gödi tévé”

Gratulálunk a helyes megfejtést be-
küldőknek!

A nyertes ezúttal: Árkosy Lászlóné.

Szerencsés megfejtőnk a Széchenyi 
csárda ajándékutalványát nyerte.

Kalandpark már két helyszínen!
Újabb kötélpályás kalandparkkal gazdagodott Göd. Július közepétől láto-
gatható az  alsógödi Szakáts-kertben a  Dunakaland Kölyök Kalandpark, 
amely városunk új színfoltjaként a 4-9 esztendős kisgyermekeknek biztosít 
újabb sportolási lehetőséget.
– Családokat várunk az  új kalandparkba, ahol – közel a  kerékpárúthoz – 
animátorok, szakképzett pályafelelősök felügyelete és a  szülők jelenléte 
mellett, nemzetközi szabvány szerint megépített akadályokat küzdhetnek 
le a  gyerekek. Családias légkör várja a  látogatókat, s minden egyes gyer-
mekekre odafigyelnek munkatársaim. A pálya mellett parkolási lehetőséget 
biztosítunk az  autóval érkezőknek. 
A  nyitva tartásról a  www.dunaka-
land.hu-n tájékozódhatnak. A  10 
éves életkor, illetve a 135 cm feletti 
fiatalokat továbbra is a  felsőgödi 
Kék Duna Hotelben megépített pá-
lyára várjuk. A  kisebbik pályán 8, 
a  nagyon 20 fő egyidejű mozgatá-
sára nyílik lehetőség. Amíg Alsógö-
dön a  családokat, a  gyerekzsúrok 
résztvevőit várjuk, addig Felsőgö-
dön az osztálykirándulások és a csa-
patépítő tréningek résztvevőire is 
számítunk. Igény szerint akár sár-
kányhajózással is ki tudjuk egészí-
teni a programjainkat – tájékoztatta 
a Gödi Körképet Viola Albert vezető 
animátor.

Vasvári Ferenc

Folytatódnak a munkálatok 
a GSE-telepen
Június közepétől folytatódnak a munkálatok a tár-
sasági adóból (TAO) befolyt támogatásnak köszön-
hetően a GSE alsógödi telepén, a labdarúgó-szak-
osztály korábban már kibővített épületében. 
– Az  aktuális belsőépítészeti munkák során új 
nyílászárókat szerelünk fel, korszerűsítjük az öltö-
zőket, felújítjuk a burkolatokat, és a vizesblokkot, 
új társasági helyiséget alakítunk ki. A  befejezés 
2013 nyár végén, ősz elején várható – számolt be 
lapunknak a kivitelező részéről Dankó István.

V. F.

Az alsógödi sporttelepen az épület kibővítése, 
tetőszerkezeti átalakítása már korábban lezajlott, 
hamarosan a belső munkák is befejeződnek

Alsógödön a kisebbeknek, Felsőgödön 
a nagyobbaknak nyújt kikapcsolódási 
lehetőséget a Dunakaland Kalandpálya
 Fotó: Bea Dorottya
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Gödiker Kft. – Minibolt
Felsőgöd, Verseny utca 23.

Nyitva tartás: 
H-P: délelőtt 7-től 12-ig, délután 14-től 18-ig
Szombaton és vasárnap: 7-től 11-ig

Coca-Cola termékek, sörök 
és élelmiszerek nagy választékban.
Zöldség-gyümölcs.

Akció:
Kristálycukor 269 Ft/kg
Coop étolaj 399 Ft/liter

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

MARKOV-ÁCS KFT.
TÜZELŐ- ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

KOMPLETT TETŐANYAGOK
Faanyag-védelem, gyalulás, megmunkálás, gerendák 

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

Tetőléc: 3 fm-ig 70 Ft/fm, Zsindely
Svéd, német lambéria-akciók, 1350 Ft/m² ártól a készlet 
erejéig. Fenyő fűrészáru 6 fm-ig 64 500 Ft/m3 (áfás ár).

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

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

• Kedvezményes TANSZERVÁSÁR! 10% kedvezmény az isko-
lai tanszerekre szeptember végéig! 

• Tanszercsomagok összeállítását vállaljuk – mindenkinek 
a saját igénye szerint! 

• Beiskolázási és ajándékutalványokat elfogadunk.
• Nálunk bankkártyás fizetés is lehetséges.
• Egyéb szolgáltatásaink: szkennelés, nyomtatás, faxkül-

dés, fénymásolás.
• Nálunk vásárolhat játékokat, ajándékokat és kreatív 

hobbikellékeket is!

Üzletünk címe: 2132 Göd, Lenkey u 5.
Nyitva tartás:

hétfőn 8–17; keddtől péntekig 8–18; szombaton 8–13

Tel/fax: (27) 330-806

Nálunk már a közepes is kitűnő!

Nálunk minden, ami papír,
írószer és nyomtatvány!



32

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

Bankkártya-elfogadás

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

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

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

regisztrációs matrica pótlása
•  Opciós jog törlése
•  Származás-ellenőrzés

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

ROBOGÓVÁSÁR!

SZEMÉLYGÉPKOCSIK KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁSA, BIZOMÁNYOSI ÉRTÉKESÍTÉSE, 

HITELÜGYINTÉZÉS.

KaramBolos, sérült autóK javítása 
Kárügyintézéssel együtt.

Autószerviz, javítás, olajcsere, gumiszerelés!

BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

S Á R G A B A R A C K
VÁ S Á R !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ELŐJEGYZÉSSEL, AKÁR 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS

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

Cím: Göd, Révay u. 16.

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

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

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

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

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

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

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

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

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

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

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

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

kazánszenek, kalodás tüzifa.

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

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

Minőségi kutya- és macskatápok!
Royal Canin mini junior,
adult és dermacomfort: 1670 Ft/kg.
Royal Canin cicatáp kinti és benti,
vagy idősebb cicáknak: 2030 Ft/kg.

Születésnapi akciók:
Flatazor junior kutyatáp: 1200 Ft/kg helyett 1000 Ft/kg
Feedfull junior kutyatáp: 300 Ft/kg helyett 260 Ft/kg
Boxer, 10 kg száraz kutyatáp: 1900 Ft/zsák helyett 1590 Ft/zsák
khan konzev, 1200 g (tartósítószer- és színezékmentes): 320 Ft/db 
Rex szalámi: 260 Ft/db helyett 240 Ft/db
mici-mix cicatáp (halas, marhás, májas): 260 Ft/kg
mickey cicakonzerv, 410 g: 140 Ft/db helyett 119 Ft/db
Cica 100 g, alutasakos eledelek: 90 Ft/db-tól
tészta: 185 Ft/kg
tavihaltáp: 1300 Ft/kg
nyúltáp: 180 Ft/kg

már 17 éve várjuk vásárlóinkat
bőséges árukészlettel
és különleges akciókkal!

Alex Állateledel Diszkont

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.

Augusztus 21. és 24. között
minden kedves vásárlónk ajándékot kap!
Akciós ajánlatunk 2013. augusztus 15-től szeptember 15-ig tart.
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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

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

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.

Hamburger: 390 Ft-tól
Gyros: 650 Ft

Pizza: 1000 Ft-tól
Minifánk: 300 Ft/adag

Smile krumpli: 220 Ft/10 dkg

Rántott sajt hasábburgonyával: 1100 Ft

Amerikai hot dog: 390 Ft

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

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

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

Augusztus 20-a alkalmából 
a Háromszínű pizzánk 

900 Ft/db áron kapható! 
(Augusztus 15. és 25. között)

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

Újra kettőt fizetsz, hármat kapsz akció! 
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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.

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

Veszek régi könyvet, képeslapot, 
levelezéseket, régi pénzt, 
kitüntetést, festményt, 
vitrintárgyakat, hagyatékot.  
Telefon: (06 30) 934-7551.

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

Tekintse meg napkollektoros
ajánlatainkat is!

Sík és vákuumcsöves melegvíz előállító 
rendszerek!

Már 650 000 Ft + áfától!
Sík és vákuumcsöves rendszerek 

fűtésrásegítéssel!

Már 999.000 Ft + áfától!

Kérjen ajánlatot most!
info@axyy.hu

NAPELEM BOMBA ÁRON!
1,7 KWp hálózatra visszatápláló csomag:
7 db AX-SP 240 Wp polikristályos napelemmodul
1 db EHE N1K5TL hálózatra betápláló inverter
Tartószerkezet 7 db napelempanel részére

Csak: 510 825 Ft + áfa
2,1 KWp Hálózatra visszatápláló csomag:
9 db AX-SP 240 Wp polikristályos napelemmodul
1 db EHE N2KTL hálózatra betápláló inverter
Tartószerkezet 9 db napelempanel részére

Csak: 699 000 Ft + áfa
3,3KWp Hálózatra visszatápláló csomag:
14 db AX-SP 240 Wp polikristályos napelemmodul
1 db EHE N3KTL hálózatra betápláló inverter
Tartószerkezet 14 db napelempanel részére

További költségek:
szerelési anyagok kb. 160 000 Ft + áfa, tervezés és engedélyeztetés: 65 000 Ft + áfa, mukadíj 190 000 Ft + áfa
Az ajánlat déli tájolású cserépfedésű tetőre készült! Akciós ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

Csak: 999 000 Ft + áfa



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°°
Szeptembertől 8°° órától tartunk nyitva.
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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




