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Angolul lehet biflázva, magolva is tanulni – csak nem érdemes. A Helen Doron 
nyelvtanfolyam minden szülő álma: gyermekeink örömmel járnak an-
golórára, szinte észrevétlenül sajátítják el az angol nyelvet, és ami  
a legszebb az egészben, helyes kiejtéssel és jó nyelvtannal beszélnek 
és írnak. A korai angol fejlesztéstől a világszerte elfogadott 
Cambridge nyelvvizsgáig juthatnak el cse-
metéink. A tananyag szintjei egymás-
ra épülnek, nincs felesleges ismétlés, 
nem kell újra és újra ugyanazt meg-
tanulni. Ráadásul a Helen Doron 
hálózat országszerte elérhető, 
még egy költözés sem veti vissza  
a gyermek angoltanulását. 
Érdeklődni Jankai Zsuzsánál  
lehet a (06-30) 977-3069-es 
telefonszámon. 
www.helendoron.hu

ANGOLTUDÁS GYEREKFEJJEL

Rázza magát formába a Fitvibe
Full motion concept
edzésmódszerével!

Jöjjön el a Gödi Fitvibe Alakformáló

Stúdiónkba és formázza csodaszéppé testét:

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

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

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

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

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

Gödi Fitvibe

Alakformáló Stúdió

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

www.wellness-trade.hu

Nem minden rezgés
egyforma!

Ingyenes

próbaedzés

és akciós

bérletárak

Ne d� ljön

be az olcsó

utánzatok-

nak!
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Új épületbe költözött 
a Családsegítő Szolgálat
Augusztus 16-án bensőséges ünnepség keretében adták át 
az  Alapszolgáltatási Központ Családsegítő Szolgálatának 
újonnan kialakított irodáit. A  Kisfaludy utcai épület Felső-
göd központi részén, az  orvosi rendelők és a  gyógyszertár 
szomszédságában található. 
A szolgálat munkatársait és a  meghívott vendégeket Füle 
Jánosné, az Alapszolgáltatási Központ megbízott vezetője kö-
szöntötte. „És érezzék egy kézfogásról rólad, hogy jót akarsz…” 
– szavalta el Váci Mihály Tiszta és jó című versét Gyuris Irén, 
a Családsegítő Szolgálat szakmai irányítója.
Cs. Bíró Attila, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője kifejezte jó-
kívánságait a  szolgálat munkatársainak, majd Lenkei György 
képviselő, a  Szociális Bizottság elnöke mondott rövid ünnepi 
beszédet. – Ma nem csupán egy épületet adunk át, hanem le-
hetőségeket annak a  közösségnek, amely olyan emberekből 
áll, akikre ebben a mai világban nagyon nagy szükségünk van. 
E munkatársak, akik most itt állnak körülöttünk, nap mint nap 
adnak, és nem elvárnak. Csodálatos emberek dolgoznak a gödi 
Családsegítő Szolgálatnál – fogalmazott a bizottsági elnök.
A ünnepség végén Lenkei György vágta át az épület ajtaját díszítő 
nemzeti színű szalagot, amelynek egy darabját Cs. Bíró Attilával 
kézjegyükkel látták el, majd az üvegkerettel óvott emléket közö-
sen helyezték el a Családsegítő Szolgálat új épületének falán.

III. Közbiztonsági és sportnap 
A Göd Városi Polgárőr Egyesület immár harmadik alka-
lommal szervezte meg az idén a termálvizű strand terü-
letén a közbiztonságról és a sportról szóló rendezvényét.
Az érdeklődő családok tesztelhették KRESZ- és elsőse-
gélynyújtási tudásukat, míg egészségi állapotukról tájé-
koztatást kaphattak a Vöröskereszt sátránál. A kisebbek 
megismerkedhettek a  vízi rendőrök járművével, illetve 
– az  elmúlt esztendőkhöz hasonlóan – töretlen sikert 
arattak a  rendőrautók is. Nick Árpád Guinness-rekorder 
Toldi-versenyt tartott, de bemutatóval érkeztek Balkányi 
András aikidosai is, továbbá látványos volt a tajcsi, a zum-
ba- és a  hastáncbemutató is. A  Vakok és Gyengénlátók 
Szövetségének tagjai pedig olyan eszközöket mutattak 
be, amelyek megkönnyítik a mindennapi életüket.
A rendezvény keretében a  szervezők a  közbiztonsági 
témák szakembereivel igyekeztek minél több nyári ve-
szélyre felhívni a  figyelmet, és gyakorlatias tanácsokat 
is adtak azok megelőzésére. A  szervezők bíztak abban, 
hogy a  kezdeményezésük hozzájárult ahhoz, hogy biz-
tonságosabban és egészségesebben telt az idei nyár.

Önkéntes fiatalok Gödön
Egy éve működik Gödön az  iskolai közösségi szolgálat, 
melynek célja, hogy erősítse a fiatalok társadalmi érzékeny-
ségét. Azoknak a diákoknak, akik szeptemberben kezdték 
meg középfokú tanulmányaikat a 9. évfolyamon, a követke-
ző három tanévben összesen legalább 50 óra szociális vagy 
karitatív tevékenységet kell végezniük. Az Alapszolgáltatási 
Központ – fogadó szervezetként – várja az önkéntes mun-
kára jelentkezőket. (A Gyermekjóléti Szolgálat nyári nap-
közis táborában két fiatal teljesítette közösségi szolgálati 
idejét, illetve hatan végeztek önkéntes munkát az Alapszol-
gáltatási Központ telephelyein.)
Jelentkezés vagy további információkérés: Füle Jánosné, 
telefon: (06 20) 563-8955, e-mail: fulejanosne@gmail.com. 

W. B.

Az átadáson Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke (balra) és 
Cs. Bíró Attila, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője közösen vágták 
át a nemzeti színű szalagot

Falunap Bócsán
A településrész védőszentje, Szent Mihály napja 

alkalmából idén is megrendezik Bócsán 
a hagyományos falunapot. 

Az ünnepi program 
2013. szeptember 28-án (szombaton) 11 órakor 

koszorúzással kezdődik a bócsai buszfordulónál.
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Becsengettek

Lapzártánkkor tartották a  tanévnyitó ünnepségeket 
az iskolák. Négy intézmény három helyszínen nyitotta 
meg a 2013/14-es tanévet.

Szeptember 1-jén, vasárnap délután az alsógödi katolikus 
templomban a Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény apraja-nagyja gyűlt össze a Veni 
Sanctéra. A  tizedik tanévét kezdő intézmény közössége 
betöltötte a  templomot, amely szívmelengető látványt 
nyújtott, hiszen 2004-ben a  mindössze hét gyermek és 
családjaik elfértek az  első három padsorban. Az  ünnepi 
szentmisét Rubovszky György SchP és Radnai Zoltán SchP 
piarista szerzetesek, Marton Zsolt esperes-plébános atya, 
és Marácz Tamás diakónus celebrálták. A gondolatok a ki-
hívásokról, azok elfogadásáról, célokról, kitűzésükről és 
elérésükről, a munka, a feladatok során az egymásra való 
odafigyelésről szóltak.
Szeptember 2-án, hétfőn reggel a  Huzella Tivadar Álta-
lános Iskolában és a  Németh László Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben egy időben 
tartották az évnyitót. Az alsógödi iskolában a diákok egy 
csoportja vidám produkcióval hangolta az udvaron össze-
gyűlt diáksereget az új tanévre, majd Horváth Ferenc igaz-
gató tartott rövid tájékoztatót és köszöntötte kedvesen 
az első osztályos diákokat.
Felsőgödön a hagyomány szerint a nyolcadikosok kísérték 
az elsősöket az udvaron tartott ünnepségre, s a művészeti 
iskolás növendékek hangszeres játékukkal szerepeltek a tan-
évnyitón. Bajkó Ildikó igazgató asszony köszönetet mondott 
a Tankerületnek és Göd város Önkormányzatának az iskola 

céljaira átadott, felújított és berendezett új épületért, amely-
ben hat csoportszoba segíti a tanulók elhelyezését.
Az alsógödi katolikus templomban hétfő reggel a Piarista 
Szakiskola, Gimnázium és Kollégium kezdte ünnepi misével 
a tanévet. Göd egyetlen középiskolájában a 9. évfolyamon 
hét szakmát sajátíthatnak el a növendékek. A gimnáziumi 
érettségit esti tagozaton, illetve a  szakmunkásvizsgával 
rendelkezőknek nappali tagozaton lehet megszerezni. 
A  közösségi iskola megvalósításán dolgozó tanári kar és 
vezetőség számára is örömteli esemény a  növendékekkel 
szentmise keretében találkozni az  oktató-nevelő munka 
megkezdése előtt.
Az intézmények tanév eleji híreivel a  következő lapszá-
munkban foglalkozunk bővebben.

VPK

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

Az Önkormányzat pénzkészlete: (számláin lévő összegek + pénztár): 79 740
A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete: (számláin lévő összegek + 
pénztár):

8 426

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 36 165
A lekötött betétek összesen: 280 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (számlákon lévő összegek 
+ pénztárban lévő összegek + lekötött összegek):

404 331

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: 0
A mai napig befolyt 2013. évi adóbevételek összege: 715 493
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 
10 millió forintot meghaladó tételek 

–

A fenti táblázat a 2013. augusztus 26-ai állapotot mutatja.
Dr. Pintér György

alpolgármester

Támogatás az árvízi védekezés 
költségeihez
Augusztus hetedikei, rendkívüli ülésén nyilatkozatott tett Göd 
város önkormányzatának képviselő-testülete a 2013. évi árvízi 
károkhoz kapcsolódó vis major támogatás igényléséhez.
A három lépésben beadott, folyamatban lévő pályázatot 
a kiíró befogadta, s a közeljövőben döntés születhet Göd tá-
mogatásáról. Amennyiben sikeres lesz a beadvány, úgy a vé-
dekezés teljes, a helyreállítás költségeinek pedig hetven szá-
zalékos támogatása várható, állami forrásból.

A Búzaszem Iskolában a hagyományokhoz híven a nyolcadikosok 
idén is zöld ágakból tartottak szimbolikus kaput az elsősöknek: 
„bekapuztatták” őket

Lakossági fórum 
Sződ-Neveleken élők részére

Markó József, Göd város polgármestere
lakossági fórumot tart sződ-neveleki lakosok részére

a jövő évi Gödhöz csatlakozással kapcsolatos
kérdések tárgyában. 

A rendezvény ideje:
2013. szeptember 27. (péntek), 17 óra

Helyszín:
Ady Klub (2132 Göd, Kálmán u. 13.) 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
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A Himnusz eléneklését követően 
Markó József polgármester osz-
totta meg gondolatait a  város 

polgáraival. Beszélt arról, hogy a Du-
nakanyar kapujában, a két nagyváros 
– Vác és Dunakeszi – között fekvő Göd 
1999 óta immár városi rangban bővül, 
terebélyesedik. Tekintettel a lakosság 
létszámának folyamatos emelkedésé-
re, az  önkormányzat a  várossá válás 
feltételeinek folyamatos javítására 
fordítja a  legnagyobb energiát. Iga-
zi küzdelem minden új középület és 
intézmény, minden méter út, amely 
a  jogosan felmerülő igényeket hiva-

tott kiszolgálni. Gödön a  lakosság-
szám növekedése az óvodai és iskolai 
férőhelyek bővítését is megkívánja. 
A város vezetése napjainkban az Oá-
zis lakópark területén tervezi egy új 
iskola megépítését. 
A város első embere elmondta, hogy 
egyébként a  gödiek joggal büszkék 
az  iskoláikra, óvodáikra, a  sporte-
gyesületükre, a  civilszervezeteikre, 
amelyek a  rájuk szabott feladataik 
mellett elősegítik a  helyi közösségek 
megteremtését is. Gondolatait pe-
dig azzal fejezte be a  polgármester, 
hogy az  ünnepeink is nagyszerű le-
hetőséget adnak a találkozásokra, be-
szélgetésekre, és szintén elősegíteni 
hivatottak a  városban élők összeko-
vácsolódását.
– Erős államot örök értékekre épített 
István királyunk – fogalmazott az ün-
nep szónoka, dr. Tuzson Bence jogász. 
– Olyan stabil értékekre, amelyek 
egyszerre voltak magyar és európai 
értékek, és segítették a  nemzet be-
emelését az európai nemzetek közé. 
A  magyar és európai értékek Szent 
István királyunk óta egységet alkot-
tak és alkotnak ma is. Bár voltak erre 
törekvések  –  például a Habsburg 

abszolutizmus vagy a kommunista 
ideológia képviselői részéről  is –,  
az  egyetemes értékeket nem lehet 
különválasztani  a  magyar  értékek-
től. A  magyarság egységét ezek ösz-
szhangja alapozza meg.  Bárki meg-
tanulhat magyarul, ám nemzetünk 
sorsából, küzdelmeiből, hitéből, aka-
ratából felépített értékrendjét csupán 
a nyelvvel meg nem tanulhatja, meg 
nem értheti senki. Óriási feladata 
a mai kor magyarjainak: megőrizni és 
továbbadni ezt az értékrendet a ben-
nünket követőknek – mondta befeje-
zésül dr. Tuzson Bence.
Az  ünnepségen a  Búzaszem Iskola 
népzene tanszakosai közül Csányi 
Kelemen, Mokos Csongor és Vasvári 
Magor közreműködött tanárukkal, 
Dóra Áronnal: palóc és gyimesi dal-
lamokat játszottak kecskedudán, il-
letve pásztorfurulyákon. Az  ünnepi 
koncertet az  Új Harmónia Fúvóse-
gyüttes adta, műsorukba meginvi-
tálva a Greguss Gergő vezette Szökellő 
Táncegyüttest és a  Góbé zenekart. 
A  zenei produkció műsorvezetője 
Mann György operaénekes volt. 
A  délután folyamán Csepregi Éva 
adott koncertet, ezúttal gyermekek-
nek, ám a  jól ismert Neoton-slágere-
ket a szülők és a nagyszülők is együtt 
énekelték az  előadóval. Szintén csa-
ládi program volt a Bab Társulat me-
sejátéka. Zugmann Zoltán, a  társulat 
vezetője úgy fogalmazott, ahogyan 
nincs gyereknek vagy felnőttnek való 
gyümölcs, ugyanúgy nincs külön 
gyerekmese vagy felnőttmese sem. 
A  közönség pedig láthatóan „vette 

Ismét együtt ünnepeltünk
alkalmak a találkozásra
A Nemeskéri-Kiss-kúria parkjában ősfák ölelik közre a  színpadot. Jólesett 
az árnyék azon a forró augusztusi délutánon, amikor a gödiek összegyűltek 
Szent István-napi ünnepükre.

Az ünnepi műsor összművészeti produkcióját az Új Harmónia Fúvósegyüttes, a Szökellő 
Táncegyüttes és a Góbé Zenekar mutatta be

Az esti nagykoncertre a Scarabeus együttes 
hangolta rá a közönséget 

A városi ünnepen a szónok dr. Tuzson 
Bence önkormányzati jogász, a közhasznú 
társadalmi szervezetek joga és 
a közigazgatási jog szakértője volt 
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Találó a neve a városi ünnepségen debütált Szökellő Tánc-
együttesnek. Nem csupán a 10-16 éves fiatalok lendületes 
táncának jelzője, hanem azt a közeget is sejteti, amelyben 

a gödi Németh László Általános Iskola néptáncos növendékei 
forognak. 
Az iskolai néptáncoktatás határait régóta feszegető mester és 
tanítványai évről évre egyre több népszokást ülnek meg közö-
sen, az évszázados hagyományokat átmentve így otthonaikba 
és a  táncházakba. Éppen ezért a  táncuk, a  játékfűzésük nem 
gondosan koreografált színpadi előadás csupán, hanem értett 
és átélt, elevenen tartott szokások, dallamokból és tánclépé-
sekből szőtt élő lüktetése. A Szökellők olykor át-átszökkennek 
a város határán, hiszen színvonalas előadásaik jó néhány meg-
hívást kaptak. Greguss Gergő néptáncpedagógus mesélt a kö-
zös nyári munkákról:

– „Edzőtáborban” készültünk, napi kétszer háromórás foglal-
kozásokkal, többek között a  Szent István-napi városi ünnep-
ségre is. Ezen a rendezvényen az Új Harmónia Fúvósegyüttes 
felkérésére léptünk fel, s  táncosainkat élőben kísérte a  Góbé 
együttes. A fináléban azonban mindkét zenekar velünk dolgo-
zott, és izgalmas feladat volt tartani egymás ritmusát. Az ün-
nepet követő napokban folytatódott a közös munka, ugyanis 
kiegészültünk egy török táncegyüttessel, s Gödön tartottunk 
közös táncházat, valamint meghívást kaptunk a Budai Várba, 
szintén az Új Harmónia Fúvósegyüttes szervezésében. A közeli 
jövőt tekintve megemlítem, hogy szeptemberben középisko-
lásoknak és felnőtteknek is indul közös néptáncoktatás, városi 
együttesként, több korcsoportban és különböző tudásszinte-
ken. Nagy várakozással tekintünk mindezek elé.

V. Pálfai Kinga

Az alsógödi Szent István Egyházköz-
ség vendégeként Gyurcsó Zoltán 
érsekújvári plébános, püspöki hely-

nök mutatta be az augusztus 20-ai búcsúi 
szentmisét. A felvidékiek kitelepítésének 
66. évfordulóján arról beszélt az  elsza-
kított országrészen szolgálatot teljesítő 
atya, hogy Szent István ünnepe a  ma-
gyarság közös ünnepe, mely hálaadásra 
készteti hívők sokaságát határon innen 
és túl. Hiszen legnagyobb kincsüket kap-
ták az első magyar királytól: a keresztény 
hit ajándékát, amely megtartotta az  or-
szágot és a nemzetet a történelem meg-
annyi válságos időszakában. Elmondta, 
hogy a  valódi kettős állampolgárság is 
ez: Szent Istvánnak köszönhetően van 
földi és égi hazánk. 
Nemcsak napjainkban sújt anyagi, gaz-
dasági és erkölcsi válság, a nemzet meg-
annyi különféle válsághelyzettel megbir-
kózott már történelme során. Személyes 
élményeket osztott meg a  lelkipásztor 
a  kitelepítést megélő, megfogyatko-
zott magyar lakosság mindennapjairól, 
a  szinte üres vasárnapi templomokról, 

az  anyanyelv megtartása iránti küzdel-
meikről. 
Gyurcsó Zoltán atya, aki hat esztendővel 
ezelőtt, a  felvidékiek kitelepítésének 60. 
évfordulóján már részt vett a gödi megem-
lékezésen, napjaink válságai közül kiemel-
te a családok válságát. Az egyre kevesebb 
házasságkötést, az  egyre ritkuló számú 
gyermekáldást. Így fogalmazott: az állam-
nak és az  egyháznak minden támogatást 
meg kell adnia ahhoz, hogy a fiatalok vál-
lalni merjék a  legszebb, ám legnehezebb, 
a legtöbb lemondást és a legnagyobb ön-
feláldozást jelentő hivatást, hogy szülőkké 
váljanak. Mert a közös jövő a gyermekeink 
kezében és szívében rejlik. 
A szentmisét követően, amelyen a város 
vezetői is részt vettek, a plébánia kertjé-
ben, a helyi hagyományhoz híven együtt 
maradt a hívők közössége, közös ebédet 
elköltve az árnyat adó sátrak, napernyők 
alatt. A kosarakból előkerültek a házi sü-
temények, s  az  évforduló kapcsán régi 
fotókat nézegetve, emlékekből, család-
történetekből idézve folyt a  baráti be-
szélgetés.

Ünnep határon innen és túl

Szökellő táncosok

Az ünnepi szentmisén áldotta meg az új kenyeret Gyurcsó Zoltán, a felvidéki Érsekújvár 
esperese 

A Bab Társulat óriásbábjai három 
kívánságról meséltek   

az adást”, és önfeledten nézte az óriá-
si, három-négy méteres bábok mesé-
jének újabb és újabb fordulatait.
Este az Ismerős Arcok együttes adott 
koncertet, vendégük Fankadeli Feri 
volt, akivel közösen elkészített da-
luk a  legutolsó, Kerítést bontok című 
lemezükre is felkerült. Szövegeiben 
az  együvé tartozást, a  család, a  haza 
szeretetét és tiszteletét megéneklő 
rockzenekar dalait sokan együtt éne-
kelték Nyerges Attila frontemberrel. 
Előzenekarukként a  gödi Scarabeus 
hangolta a közönséget, a park pedig 
valóban megtelt a remek zenei prog-
ram hírére.
A terebélyes fák alatt felépített színpa-
don népzene és klasszikus zene, pop, 
rock, jazz és blues békésen megfért 
egymással. Sokszínűségében olyan 
volt a  program, mint mi magunk. 
Sokfélék, kíváncsiak, konzervatívab-
bak és modernebbek, lüktetőbbek 
és nyugalmasabbak, csendesebbek 
és harsányabbak. De  együtt voltunk 
valamennyien.
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A város harmadik általános iskolája 
Göd fejlődő település, lakosságszáma év-
ről évre növekszik, és ez a tendencia a jö-
vőben is folytatódni fog. Szinte biztosra 
mondható, hogy 2014-től Sződ-Nevelek 
is Göd közigazgatási területéhez tarto-
zik majd, és a  csatlakozással újabb 850 
fővel nő meg a  lélekszám. Városunk ha-
marosan húszezres lakosú település lesz. 
A  lakosságszám növekedésével párhuza-
mosan folyamatosan emelkedik a  tankö-
teles korú gyerekek száma is. A két állami 
fenntartású, színvonalas és jó hírű általá-
nos iskolánk maximális kihasználtsággal 
működik, és kinőtte a  rendelkezésre álló 
területet – gazdaságosan már egyik sem 
bővíthető. Az  idei tanév teremgondjait 
a Németh László Általános Iskolában úgy 
sikerült megoldani, hogy az  Önkormány-
zat az  Ifjúság utcában, az  iskola épületé-

vel szemben megvásárolt és felújított egy 
családi házat, amelyet használatra átadott 
az  iskolának. Ez azonban csak átmeneti 
időre szóló, kompromisszumos megol-
dást jelent. A  továbbiakban elkerülhetet-
len egy új iskola megépítése. A  számítá-
sok szerint a  lakosságszám-növekedéssel 
jelentkező férőhelyigényeket hosszabb 
távon egy kétszer nyolcosztályos isko-
lával lehetne biztosítani. Az  építkezés 
történhetne akár két ütemben is. A város 
harmadik iskolájának ideális helye az Oá-
zis lakópark környezetében lenne. Az  ott 
élő gyerekeknek ma – akár a  Németh 
László Iskolába járnak, akár a  Huzellába 
– mindenképpen messzire kell menniük 
az otthonuktól. Ráadásul a lakóparkba és 
környékére várhatóan további családok 
költöznek majd a  ma még üresen álló 
ingatlanokba. Az  iskolaépítéssel kapcso-

latban az  Önkormányzat már megtette 
a  szükséges első lépéseket, és minden-
hol támogatókra talált. A  megvalósulás 
természetesen az  anyagi lehetőségeken 
múlik. Mivel a városnak csak minimálisak 
a  forrásai, a beruházáshoz jelentős, közel 
100 százalékos állami támogatásra lenne 
szükség. A megfelelő, nagyjából egy hek-
tárnyi építési terület megtalálása sürgető 
feladat. Szóba jöhet telekvásárlás is, de el-
képzelhető, hogy a golfpálya szélén, a ke-
rékpárút mentén fekvő városi tulajdonú 
terület is felhasználható erre a célra. 

A Duna csárda épülete
Sokan nem tudják, pedig fontos körül-
mény, hogy a  felsőgödi Duna csárda ma 
még magántulajdonban lévő, szép épü-
lete 2025-ben a  város tulajdonába kerül. 
A  jelenleg is érvényben lévő szerződés 
értelmében ugyanis az  Önkormányzat 
a  szerződéses idő lejártát követően fél 
éven belül 1 Ft-ért megvásárolhatja az in-
gatlant és a területen található összes épít-
ményt. A  szerződő felek közötti szándék 
világos ugyan, de a 2000-ben megkötött 
szerződésben alkalmazott jogi megoldás 
komoly vitákra, hosszas pereskedésre ad-
hat alapot. Ezért az  Önkormányzat egy 
mindkét fél számára kölcsönösen előnyös 
és minden jogvita lehetőségét kizáró, új 
szerződés megkötését tartja szükséges-
nek. A  városvezetés több éve törekszik 
már a  megállapodásra. Az  ingatlan tu-
lajdonosaival történt hosszas előkészítő 
tárgyalások után az új szerződés terveze-
te elkészült, azonban a  tulajdonosok azt 
nem írták alá, és egyelőre a  tárgyalások 
folytatásától is elzárkóztak. Az  Önkor-
mányzat továbbra is napirenden tartja 
a bérleti szerződés újrakötését.

A volt kenyérüzem a Rákóczi úton
A Rákóczi út 50/B szám alatt található 
egykori kenyérüzem évek óta siralmas 
állapotban van, és rontja a  városképet. 
A szép lakókörnyezetbe – főként jelenle-
gi állapotában – egyáltalán nem illik bele 
ez az épület, és különösen zavaró a hoz-
zá tartozó nagy alapterületű üzemcsar-
nok. Az ingatlan korábbi tulajdonosa egy 
külföldi kft. volt, amely tönkrement, így 
az  üzemet felszámolták, az  épületet pe-
dig elárverezték. Az Önkormányzat is tett 
ajánlatot az ingatlanra, de azt – alig vala-
mivel magasabb áron – végül valaki más 
vette meg. Időközben az új tulajdonos je-
lentkezett az  Önkormányzatnál, hogy el-
adná az ingatlant. Az eladási ár valódi for-
galomban reálisnak mondható. A  kérdés 

Közös értékeink 
a városi ingatlanok jelene és jövője – 2. rész

Augusztusi számunkban indult sorozatunkban a városi tulajdonban lévő ingatlanok 
helyzetét tekintjük át Markó József polgármester lapunknak adott tájékoztatása 
alapján. Az első részben azokkal az épületekkel és közterületekkel foglalkoztunk, 
amelyek állapotában napjainkban vagy a  közeljövőben várható változás, hiszen 
a felújítás előtt álló Bozóky tér, a Duna-part Nyaralóházak, a Pólus szállodához tar-
tozó területen lévő városi ingatlanok, a Szakáts-kerti villaépület vagy éppen a Kin-
csem-istálló sorsának alakulása nyilvánvalóan sokakat érdekel. Most három olyan 
ingatlanról lesz szó, amelyekkel kapcsolatban az  Önkormányzatnak közép- vagy 
hosszabb távú tervei vannak.

A felsőgödi strandnál található Duna csárda jelenleg magántulajdon, de az érvényben 
lévő szerződés értelmében 12 év múlva városi tulajdon lehet. (A képen Markó József 
polgármester és Bejczi Károly, a csónakház bérlője)
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Mindenkit várnak haza

Ezzel a jelmondattal tartott Serfőzőné Kozma Ilona rendőr százados, a Du-
nakeszi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője 
előadást az Idősek Napközi Otthonában.

Az augusztusi délutánon a kertben beszélgetett a gödi nyugdíjsokkal a szá-
zados asszony, látogatásának apropója pedig a baleseti statisztikák romló 
tendenciája volt. Mint elmondta, az év első felében 47 személyi sérüléses 
baleset történt a kapitányság területén, melyek közül több esetben a gyalo-
gos volt a szerencsétlenség okozója. A gondolatébresztőnek szánt találko-
zón a szakember kihangsúlyozta: a gyalogosan és a kerékpárral közlekedők 
a legvédtelenebbek, nekik kell a legátgondoltabban, leginkább biztonságra 
törekedve útvonalat választaniuk, s a KRESZ rájuk vonatkozó előírásait nekik 
is be kell tartaniuk. Például a vasúti kereszteződésben nem szabad a piros 
jelzésen áthaladni még akkor sem, ha a vonat még nem látható. Gyalogos-át-
kelőhely közelében nem illik megállni és beszélgetni, kétértelmű helyzetet 
teremtve az  autóvezetők számára. Rossz látási viszonyok között pedig ér-
demes a ruházaton vagy a táskán fényvisszaverő felületeket használnunk, 
ami láthatóvá tesz bennünket a többi közlekedésben résztvevő számára. Ha 
nincs a közelben gyalogos-átkelőhely, akkor a kereszteződésekben, a járda 
vonalában és mindig fényforrás alatt kezdjük meg az áthaladást az úttesten, 
miután gondosan felmértük, hogy az arrafelé közeledő gépjárművek előtt 
be tudjuk-e fejezni azt. 
A kerékpárok felszerelésére vonatkozó előírásokkal tisztában kell lennünk, 
mielőtt két kerékre pattannánk (ilyen például a megbízható kormányberen-
dezés, a külön első és hátsó fék, a fehér vagy sárga színű első, illetve a piros 
hátsó lámpa, a hátsó piros prizma, illetve a küllőkre szerelt sárga prizma is). 
Lakott területen kívül kötelező a láthatósági mellény használata, de rossz lá-
tási körülmények között viselése lakott területen belül sem árt. Tegyünk meg 
mindent a biztonságunk érdekében, hiszen valamennyiünket hazavárják.
– Amikor gyalogosként, kerékpárosként kilépünk az  utcára, gondoljunk 
bele, hogy minden embernek számos problémája lehet, ami közlekedés 
közben el-eltereli a figyelmét. Az elsőbbség csak akkor ér valamit, ha meg 
is adják. Az ötven kilométer/óra sebességgel érkező gépjármű vezetőjénél 
jobban fel tudja mérni a gyalogos, hogy az autó valóban meg tud-e állni 
ott, ahol ő át szeretne jutni az úttest túloldalára. Inkább késsünk pár percet, 
de érjünk oda az eredeti úti célunkhoz épségben – fejezte be gondolatait 
Serfőzőné Kozma Ilona.

V. Pálfai Kinga

Serfőzőné Kozma Ilona rendőr százados (balra) balesetvédelmi kérdésekről 
beszélgetett a nyugdíjasokkal

csak az, hogy az ingatlan környezethez illeszkedő 
hasznosításával vagy értékesítésével, az oda nem 
illő csarnok elbontásával megtérülhet-e a  város-
nak a  vételár. Az  ajánlatot jelenleg szakemberek 
vizsgálják, s a számítások eredményének függvé-
nyében dől majd el, hogy a szebb városkép érde-
kében az Önkormányzatnak érdemes-e megvásá-
rolnia az  ingatlant. Ezzel kapcsolatban egyelőre 
megoszlanak a vélemények. A kérdésről a Képvi-
selő-testület dönt majd a közeljövőben.

Lejegyezte: Koditek Bernadett

Nagylelkű adomány
Eszközbeszerzéssel segítette egy helyi vállalkozó 
a  Göd Városi Polgárőrséget. A  polgárőrök tevé-
kenységén keresztül a  tényleges segítség termé-
szetesen a vészhelyzetbe került gödieké.
– A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység sza-
bályairól szóló 2011. évi CLXV. törvényben foglal-
tak lehetőséget nyújtanak a polgárőr szervezetek 
számára, hogy a  katasztrófákra történő felkészü-
lésben, a  védekezésben és a  helyreállításban ön-
kéntesen részt vegyenek. A megváltozott törvényi 
feltételek hatására egyesületünk aktívan szeretne 
részt venni az említett feladatokban. Mivel a gödi 
önkormányzattól kapott költségvetési keretet mű-
ködésünkre használjuk fel, ezért a helyi vállalkozók 
segítségére számítottunk a  feladat ellátásához 
szükséges eszközök beszerzését illetően. Kezde-
ményezésünkhöz elsőként Juhász Attila, a Piramis 
Építőház vezérigazgatója csatlakozott. Nagylelkű 
tárgyi felajánlásának köszönhetően egyesületünk 
egy Makita láncfűrészt kapott. Nemcsak az  árvíz 
okozta károk elhárításában, de egyéb, például vi-
har során veszélyessé váló faágak eltávolításában 
is jó hasznunkra lesz az értékes szerszám. Ezúton is 
köszönöm a gyors és nagylelkű támogatást – nyi-
latkozta Szeri Mihály, a polgárőrség vezetője.

VPK

Juhász Attila, az adományozó (balról) és Szeri Mihály, a Göd 
Városi Polgárőrség  vezetője az ünnepélyes átadón
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Sajnos, városunkban elharapózott az  a  gyakorlat, hogy 
az ingatlantulajdonosok a kerítésük előtti járda rendel-
tetésszerű használatát lehetetlenné teszik növények te-

lepítésével, vagy az ott lévő növényzet teljes elhanyagolá-
sával. Ez a helyzet tarthatatlan! Veszélyezteti a gyalogosan 
közlekedők biztonságát, balesetveszélyes, ezért az Önkor-
mányzat megkezdte az ilyen esetek felszámolását. 
Mivel a felszólítások sokszor eredménytelenek maradtak, 
hathatósabb intézkedésre kényszerültünk. Az  egyik leg-

kirívóbb eset a  Kádár utcában történt, ahol a  szükséges 
munkálatok költségeit az Önkormányzat az ingatlan tulaj-
donosaira terhelte.
Minden ingatlantulajdonost kérünk, hogy elkerülendő 
a  hasonló intézkedéseket, tegye rendbe a  kerítése előtti 
járdaszakaszt és árkot.

Dr. Szinay József 
címzetes főjegyző

A közlekedés biztonsága és a  közterü-
letek rendezettsége szempontjából 
is szükségesnek ítéli az  Önkormány-

zat, hogy visszaszorítsa a városban a sza-
bálytalan parkolást. A közterület-felügye-
let munkatársai augusztusban még csak 
figyelmeztették a  tiltott helyen hagyott 
járművek tulajdonosait, szeptembertől 
azonban már büntetésre számíthatnak 
a szabálytalanul parkoló autósok. 

A város forgalmasabb helyein, az üzletek, 
intézmények, vasútállomások környékén 
mindenütt találkozni ezzel a  problémá-
val. Az autósok gyakran felállnak a  járdá-
ra, akadályozva ezzel a  gyalogosforgal-
mat, holott a  járdán parkolni csak abban 
az esetben szabad, ha ezt közlekedési táb-
la vagy útburkolati jel megengedi. 
Sokan a „Megállni tilos” tábla hatálya alá 
eső területen is ott hagyják az autójukat. 
Jó példa erre a  felsőgödi posta előtti ut-
caszakasz, ahol a tiltó táblát figyelmen kí-
vül hagyva szinte mindig áll néhány autó. 
(Csak zárójelben: a  „parkolóként” hasz-
nált néhány méteres szakaszon – nyilván 
a nagy igénybevételtől – mély gödrök ke-
letkeztek. A helyreállításról a Közútkezelő-
nek ideje volna gondoskodnia.)
A KRESZ szabályai szerint forgalommal 
szemben nemcsak haladni, de parkolni is 
tilos, mégis gyakran látni a városban olyan 
gépjárművet, amelyet a  menetiránnyal 
szemközti oldalon tett le a  tulajdonosa, 
anélkül, hogy megfordult volna. 
A szabálytalan parkolás a jelenleg érvény-
ben lévő büntetési díjszabás szerint a leg-
több esetben a helyszínen 10 ezer, utólag 

befizetve 20 ezer forintos pénzbírsággal 
jár. Érdemes lesz tehát a  jövőben jobban 
odafigyelni arra, hogy megengedett-e 
a parkolás ott, ahol az autónkat hagynánk.

Koditek Bernadett

Szeptembertől büntetik a szabálytalanul parkoló autósokat

A felsőgödi posta előtt tilos a megállás, de a hi-
vatalos ügyeiket intézők – szükség megoldásként 
– néhány percre mégis leparkolnak. Itt érdemes 
lenne megfontolni a tilalom feloldását 

Felsőgödön, a Révay testvérek utcában 
is rendszeresen a járdán állnak az autók, 
egyesek a forgalommal szemben – 
szabálytalanul

A Kádár utcai ingatlan előtt az elhanyagolt növényzet messze 
benyúlt az útra, veszélyeztetve a közlekedés biztonságát

Az utcakép, miután az Önkormányzat levágatta az úttestet elfoglaló 
bokrokat. A költségek az ingatlantulajdonost terhelik

Közterületeink rendbetétele – másképpen
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A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (KIK) képviseletében Eich 
László tankerületi igazgató rög-

tönzött sajtótájékoztatóján elmondta: 
fontos és örömteli pillanatnak vagyunk 
a részesei. Ugyanis a gödi önkormány-
zat és a  KIK partneri együttműködé-
sének köszönhetően a  tanévkezdésre 
sikerült új, tiszta és szép tantermeket 
átadni a közoktatás számára.
Az önkormányzat megvásárolta és 
felújíttatta az épületet, az  intézmény-
fenntartó központ pedig az  oktatás-
hoz szükséges berendezéseket bizto-
sította ahhoz, hogy szeptemberben 
itt is méltóképpen kezdődhessen meg 
a tanév. 
Mint azt Eich Lászlótól megtudtuk, 
a  tanulói létszám jelentős, mintegy 
hét százalékos növekedése egyedi – és 
minden nehézség ellenére is nagyon 
örvendetes – probléma a  dunakeszi 
tankerületben, az  országos adatok 
ugyanis másról szólnak. Elsősorban 
Dunakeszin és Gödön sok a  gyerek, 
ami a  KIK és az  érintett önkormány-
zatok számára természetesen komoly 
feladatot jelent. Az  idei tanévben ezt 
sikerült problémamentesen megolda-
ni, azaz szeptember elsejétől minden 
gyermek megfelelő körülmények kö-
zött kezdhette meg a tanulást.

Bajkó Ildikó igazgató asszony örömmel 
számolt be arról, hogy – mivel az utób-
bi két esztendő alatt száztíz fővel nőtt 
a  tanulóik létszáma – Göd város kép-
viselő-testülete és a  dunakeszi járási 
tankerület támogatta az  iskolabőví-
tést javasló igényüket. Az új épületnek 
köszönhetően négy csoportszobával 
és két művészeti tanteremmel bővült 
az iskola. Délelőttönként kiscsoportos 
idegennyelv-oktatást tartanak, illetve 
matematika és magyar bontott cso-
portok tanulnak itt, délután pedig mű-
vészetoktatás, korrepetálás és szakkö-

rök kapnak helyet az új tantermekben.
A teljes berendezést a KIK biztosította 
az  iskola számára, s az  új tantermek-
ben közel nyolcvan gyereket tudnak 
elhelyezni. 
A Huzella Tivadar Általános Iskolában 
idén nem történt ilyen jellegű bővítés, 
igaz, ott még volt némi mozgástér. 
Horváth Ferenc igazgató racionális át-
csoportosításokkal oldotta meg egy 
új osztály elhelyezését. Természetesen 
ott is a KIK biztosította ehhez a tanesz-
közöket és a berendezési tárgyakat.
A sajtóeseményen jelen lévő Markó 
József polgármester tájékoztatójában 
elmondta: az önkormányzat az év ele-
jén vásárolta meg az  iskolával szem-
ben lévő családi házat, amely alkal-
masnak bizonyult arra, hogy a Németh 
László Általános Iskola teremgondjait 
– legalábbis átmenetileg – megold-
ja. A  város első embere ezt fontos 
lépésnek, ugyanakkor kompromisz-
szumos megoldásnak tartja. A férőhe-
lyek kérdése csak akkor rendeződhet 
megnyugtatóan és hosszú távra, ha 
megépülhet a  város harmadik általá-
nos iskolája. A  városvezetés az  Oázis 
lakópark környékén keresi azt a terüle-
tet, amely erre alkalmas lenne. Figyelik 
az iskolaépítéshez szükséges pályázati 
lehetőségeket is, jóllehet ahhoz majd 
önrészt is hozzá kell adnia az  önkor-
mányzatnak, amit manapság nem 
könnyű kigazdálkodni a  városi költ-
ségvetésből. 

W. B.

•  A  város általános iskoláiban 253 
első osztályos diák kezdte meg ta-
nulmányait. Ez a tavalyi létszámhoz 
képest 5 százalékos létszámnöve-
kedést jelent. Emiatt a  tankerület 
döntése értelmében a  korábbi 
évekhez képest eggyel több, azaz 
összesen kilenc első osztály indult 
Gödön. 

•  Jelentős változás történt a  Peda-
gógiai Szakszolgálat életében is. 
A  jogszabályoknak megfelelően 
az  intézmény a  Pest Megyei Peda-
gógiai Szakszolgálat részévé vált, és 
több új alapfeladat ellátása is beke-
rült szakmai alapdokumentumába. 

Tanévkezdés Gödön
Új épülettel bővült a németh lászló  

általános iskola

Augusztus harmadik hetében a Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény robusztus tömbjével szemközt, az Ifjúság utca 
túloldalán lévő kétszintes, frissen felújított épületbe invitálta Bajkó Ildikó 
igazgató a  gödi média képviselőit, hogy közösen járják végig a  nebulókra 
váró, vadonatúj bútorokkal berendezett, akkor még festékillatú tantermeket.

Markó József polgármester, Bajkó Ildikó iskolaigazgató és Eich László tankerületi igazgató 
az újonnan átadott iskolaépület egyik csoportszobájában

A Németh László Általános Iskola 
teremgondjait átmenetileg sikerült 
megoldani egy családi ház megvásárlásával
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A nevelés egészét átható 
egészségfejlesztési koncepció
A köznevelési törvény alapján most életbe 
lépő változások közül az egyik legfontosabb, 
hogy valamennyi intézménynek teljes körű 
egészségfejlesztési koncepciót kellett kidol-
goznia. Az óvodai nevelésnek természetesen 
eddig is voltak az  egészséggel kapcsolatos 
elemei, ezek azonban jórészt a testi értelem-
ben vett egészségre – a fizikai szükségletek 
kielégítésére, illetve a  megfelelő ápoltság 
elérésére – koncentráltak. Félreértés ne es-
sék, nagyon fontos dolgok ezek, hiszen lás-
suk be, nem kis teljesítmény egy óvodástól, 
hogy mire iskolába megy, megtanul önállóan 
öltözködni, fogat mosni, késsel-villával enni, 
kialakul az  igénye arra, hogy tiszta legyen 
a ruhája, a keze, vagy a gyümölcs, amit meg-
eszik. A  most bevezetett egészségnevelés 
azonban ennél sokkal tágabb fogalom: a tes-
ti mellett a szellemi és a lelki értelemben vett 
egészséget is magában foglalja. Célja pedig 
nem pusztán bizonyos gyakorlati készsé-
gek kialakítása, hanem a gyerekek általános 
jó közérzetének, jóllétének megteremtése, 
és egy olyan szemléletmód megalapozása, 
amely esélyt jelent számukra ahhoz, hogy 
felnőttként is egészségtudatosan éljenek, 
egészséges életvitelt alakítsanak ki. Az  idei 
évtől a mindennapos óvodai tevékenysége-
inkben is nagyobb hangsúlyt kap mindez. 

„A gyermeknevelés elsődleges 
színtere a család”
Lényeges kérdés, hogy miként vonhatók 
be ebbe a programba a szülők. Hiszen egy 
szemléletmód akkor válhat igazán mé-
lyen a  gyermek sajátjává, ha az  óvodai és 
az  otthoni tapasztalatok erősítik egymást. 
A  törvény biztosította pályázati lehetősé-
geknek köszönhetően az  idei évtől renge-
teg közösségi program megvalósítására 
igényelhető központi forrás. Egészségna-
pokat, bemutatókat, továbbképzéseket 
tarthatunk, rendezvényeket szervezhetünk 
a  helyes táplálkozás, az  aktív, mozgásos 
életmód népszerűsítésére, a szenvedélybe-
tegségek és a balesetek megelőzésére. Azt 
gondolom, a  fiatal szülők számára kiváló 
lehetőségek nyílnak meg, amelyekkel ér-
demes élniük, hiszen táplálkozástudományi 
és mentálhigiénés szakértő, gyógytornász, 
orvos, védőnő, gyermekpszichológus tart 
majd előadást az  egészséggel kapcsolatos 
legkülönbözőbb témákban, és ezeken a ta-
lálkozásokon bárkinek alkalma nyílik arra 
is, hogy hiteles forrásból kaphasson választ 
a  kérdéseire, amelyeket akár név nélkül is 
feltehet. 
A családnak kiemelt szerepe van az  egész-
séges életmódra nevelés terén is. Hiszen 
a  gyermek valóban a  családban kapja meg 
azokat a mintákat, ott éli meg azokat az első, 

mély kötődéseket, amelyek azután egész 
életére szóló tapasztalatokként kísérik őt. 

Előtérben a kompetenciafejlesztés
A köznevelési törvény számos vonatko-
zásban törekszik a  lexikális tudás helyett 
a kompetenciák fejlesztésére. Ezzel is össze-
függ, hogy a korábbinál nagyobb hangsúlyt 
fektet a  művészeti nevelésre és a  tehet-
séggondozásra, aminek mi, akik művészeti 
program óvoda vagyunk, különösen örü-
lünk. Hat éve dolgozunk együtt a  Németh 
László Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézménnyel, jól összehan-
golt, közös munkaterv szerint. A  hozzánk 
járó gyerekek így 3-tól 14 éves korig egy tö-
retlen művészeti fejlesztőprogram részesei 
lehetnek, amelynek köszönhetően az  élet 
más területein is kiváló eredményeket érnek 
el. A korai gyermekkorban megkezdett mű-
vészeti nevelés ugyanis rendkívül mélyen 
alapozza meg a személyiséget. 

A lényeg állandósága a változó 
világban
Közhely, mégis igaz, hogy felgyorsult világ-
ban élünk, amelyben egymást érik a  válto-
zások. A mai háromévesek a technika vonzá-
sában élnek: a  legtöbb kiscsoportos otthon 
gyakran néz tévét, kiválóan kezeli a mobilte-
lefont, és akad, aki már a számítógéppel is el-
boldogul. Jártam olyan óvodában, ahol már 
a nevelési programba is beemelték az „infor-
matika” alapjainak oktatását, és valameny-
nyi csoportban használnak számítógépet… 
De bárhogyan is változzon a  világ, abban 
az egyben biztos vagyok, hogy nem jöhet el 
az az idő, amikor nem lesz szükség az óvónők 
ölelésére. Egy óvodában az alapkérdés min-
dig az  marad: van-e bensőséges, elfogadó 
légkör, bizalmas és mély szeretetkapcsolat 
az  óvónő és a  gyerekek között, van-e kihez 
odabújni, amíg anya távol van. Ez a  mi hi-
vatásunk lényege, és ehhez képest minden 
egyéb körülmény csak másodlagos. 

Koditek Bernadett

Az óvodai nevelés alfája és ómegája mindig a közelség és a szeretet marad – vallja Szőke 
Zsófia óvodavezető

Meghívó
Szeptember 27-én, pénteken 

16 órától 
Mihály-napi vásárt tartunk 

a Kincsem Óvodában.

Hagyományos családi 
programjainkra és 

kirakodóvásárunkra idén is 
szeretettel várunk mindenkit!

Új hangsúlyok az óvodai 
nevelésben
központban az egészségfejlesztés
Szeptember elsejével hatályba lépett az új köznevelési törvény. Előírásait követve 
augusztus végéig az ország valamennyi óvodájának át kellett alakítania pedagógi-
ai programját. Mely területeken vesz új irányt a három-hat éves gyerekek nevelése 
az  idei tanévtől, és milyen változások várhatók ezzel összefüggésben a  Kincsem 
Óvodában? Erről kérdeztük Szőke Zsófia óvodavezetőt, aki az alábbi gondolatokat 
osztotta meg velünk. 
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Négy évtizeden át 
a kisgyermekgondozásban
Pályájából negyven évet a  gödi bölcsődében töltött el Joó Istvánné bölcsődevezető, aki a  nyáron nyugdíjba vonult. Ebből 
az alkalomból kértünk tőle interjút.

Mikor kezdte a pályafutását?
– A  gödi bölcsődében 1974 óta dolgo-
zom, kezdetben gyermekgondozónőként 
és 1994-től intézményvezetőként. Eddig 
nem számoltam az  éveket, pedig voltak 
olyan helyzetek, amelyek jelezték az  idő 
múlását. Például, amikor azok a  fiatalok 
hozták bölcsibe a  gyermeküket, akiknek 
a gondozó nénijük voltam.

Milyen kihívásokkal kellett szembenéz-
nie, s mi volt a fő célja vezetőként?
– E hosszú idő alatt nagyon sokat válto-
zott a  gyermeknevelés, a  bölcsődei el-
látás színvonala és maga az  intézmény 
is. A  korábbi egészségügyi szemléletet 
felváltotta az egyéni bánásmódot, a gon-
dozás-nevelés egységét, a családdal való 

együttnevelést hangsúlyozó nézet.
Részese lehettem ennek a  folyamatnak, 
az új gondozási-nevelési elvek kidolgozá-
sának, majd a bölcsődében való gyakorla-
ti megvalósításának.
Vezetői feladataim közül is a  szakmai te-
rületet tartottam elsődlegesnek, hogy 
a  gyerekek életkoruknak megfelelő, 
magas színvonalú ellátást kapjanak, jól 
érezzék magukat biztonságot nyújtó 
környezetben, egészségesen fejlődje-
nek, a  szülők pedig – amíg dolgoznak – 
nyugodt szívvel bízzák kisgyermekeiket 
bölcsődénk szakembereire.

Hogyan változott az ellátás az új bölcső-
deépület megnyitásával?
– Az új bölcsőde megnyitásával a férőhe-
lyek számának emelkedésén kívül a tech-
nikai feltételek is ideálissá váltak. Mégsem 
volt könnyű az indulás, mivel kevés a szak-
képzett kisgyermeknevelő. Bölcsődés 
korban a  gyermekkel foglalkozó felnőtt 
személye a  legfontosabb. Komoly szak-
tudással, rátermettséggel, elhivatottság-
gal kell rendelkeznie egy kisgyermekne-
velőnek ahhoz, hogy a gyermeket ebben 
a  legérzékenyebb korszakában átsegítse 
az  anyától való első elválás, a  közösség-
ben való élés nehézségein, s úgy szervez-
ze a  csoportja mindennapjait, hogy köz-
ben a  kicsik egyéni igényeit is kielégítse, 
hozzájáruljon személyiségük optimális, 
sokoldalú fejlődéséhez. 
Mostanra mind a  két bölcsőde jó szak-
emberekkel büszkélkedhet, mivel a  nagy 
gyakorlattal rendelkező kolléganők mel-

lett az új dolgozók is megszerezték a szak-
képesítést.

Hogyan változtak a szülői elvárások?
– Igyekeztünk alkalmazkodni a  családok 
igényeihez. Bevezettük a  családi neve-
lést támogató szolgáltatásokat: gyer-
mekfelügyeletet, játszócsoportot. Ezeket 
az  alternatív ellátási formákat azonban 
csak a  bölcsődei igények függvényében 
tudtuk biztosítani. Szép emlékeim közé 
tartoznak „Ciróka-maróka” zenés foglal-
kozások, a  családi játszónapok, amiket 
nemcsak a  bölcsisek számára rendez-
tünk. Öröm volt látni, ahogy a játékokban 
együtt vettek részt a szülők a gyermekeik-
kel, és ezzel talán ötletet adtunk az ottho-
ni közös tevékenységekhez is.
Jó érzés a szülők bizalmát érezni, amikor 
a későbbi találkozások során mesélnek ar-
ról, hogy az egykori kis bölcsis hogyan ta-
nul, sőt már egyetemet végzett, dolgozik, 
megházasodott és így tovább. 

Milyen szívvel gondol vissza a gödi mun-
kahelyére, a bölcsődében eltöltött évtize-
dekre?
– Hálás vagyok a  bizalomért és a  mun-
kámhoz nyújtott támogatásért. Köszö-
nöm a város vezetőinek és a munkatársa-
imnak az  emlékezetes, szép ünnepséget, 
melyet nyugdíjba vonulásom alkalmából 
rendeztek. Megtiszteltetés számomra, 
hogy a  búcsúztatásomon részt vettek 
azok a  kolleganők is, akikkel korábban 
együtt dolgoztam.

V. Pálfai Kinga

Joó Istvánné bölcsődevezető bölcsisei 
körében 

Baba-mama játszóház 
Baba-mama játszóházat indítunk havonta egy alkalommal 
a Városi Önkormányzat Szivárvány Bölcsődéjében!
Helye: 2131 Göd, Komlókert u. 19–21.
Az első foglalkozás időpontja:
szeptember 30., hétfő, 16-tól 17 óráig.
Korcsoport: 0-3 éves korig.
A részvétel ingyenes.
Szeretettel várunk minden nyitott, játszani szerető, 
közösségi térre vágyó kisgyermeket és anyukáját!

A bölcsőde dolgozói
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Június közepén elköszöntek egymástól 
a kiskertész-tanoncok: Andris, Soma, a két 
Lili, Nusi, Virág, Zsolti, Gergő és Dóra. Együtt 
veteményezték a Mackóvár játszóház ud-
varán a  biozöldségest, amelyet 7 héten 
keresztül ápoltak, gondoztak, és közben 
jól szórakoztak. (Az idén indult gyerekker-
tész-programról a Gödi Körkép júliusi szá-
mában jelent meg interjú a program egyik 
vezetőjével, Thalmeiner Tündével.)
A saját termesztésű zöldhagymát, spe-
nótot, mentát, citromfüvet már június 
elején leszüretelték a gyerekek. A folyton 
termő szamóca, mángold, cékla, para-

dicsom, jégsaláta, csillagtök és a  színes 
virágok a program gödi helyszínéül szol-
gáló Mackóvár nyári lakóinak gondozásá-
ra szorult, akik cserébe lecsipegethették 
a  terméseket. A  kertésztanoda kis nebu-
lói, hogy nyáron se feledkezzenek meg 
az elvetett növényekről, színezős kertész-
naplót kaptak búcsúzóul. Ősszel folyta-
tódnak a  foglalkozások a  Mackóvárban, 
és a  régi kiskertészek mellett szívesen 
látnak újonnan jelentkezőket is. A progra-
mokról a www.gyerekkertesz.hu és a www.
mackovar.hu oldalakon lehet tájékozódni.

K. B.

Augusztusban Gödön 

elhunytak

Bunyitai Gyula Lászlóné (sz.: Nádai Mária 

Magdolna) 79 éves

Dinnyés Józsefné (sz.: Balogh Eszter) 90 éves

Figyelmesi Gábor István 93 éves

Ossán László 70 éves

Augusztusban Gödön 
házasságot kötöttek

Kubitsek Dezső János és Veszelik Nóra Mária
Dr. Kovács Dusán Csaba és Orosi Petra
Hegyvári Henrik és Szűcs Brigitta
Radó László Gábor és Kovács Mária Magdolna
Cser Attila és Garai Krisztina
Nagy Zsolt és Bartányi Réka
Pindes Iván és Mártonffy Éva
Varga Csaba Tibor és Breznanik Éva
Lipniczky Attila és Kasza Erika
Dr. Kármán Gábor és Szabados Márta
Pantocsik Ferenc és Árgyelán Eszter
Helmeczi Zoltán és Szabó Fruzsina 
Polgár Gábor és Melisek Márta
Szentesi Zsolt és Csizmadia Erzsébet

Ősztől újraindulnak a foglalkozások a Szamóca 
kiskertész-tanodában

A Jobbik Gödi Alapszervezete és a  Virágzó Dunakanyar Ker-
tészet a  tavalyi évhez hasonlóan idén is meghirdette kony-
hakertprogramját, amelyben gödi és sződ-neveleki lakosok 

vehettek részt. Tavasszal a  jelentkezők ingyenes vetőmagcso-
magokat kaptak a  szervezőktől: paradicsom, paprika, mángold, 
padlizsán, retek és egy szabadon választott zöldségféle szerepelt 
a kínálatban. A versenyben természetesen saját vagy vásárolt vető-
magból nevelt palánták is „indulhattak”. 
Július végén a  Virágzó Dunakanyar Kertészet részéről ifj. Szabó 
Árpád, a gödi Jobbik képviseletében pedig Sipos Richárd együtt lá-

togatták végig a konyhakerteket. A versenyzők örömmel mutatták 
be több hónapos munkájuk eredményét. Bár az idei nyáron rend-
kívüli volt a meleg és a szárazság, a gazdák így is arról számoltak 
be, hogy a konyhakerti növényekből permetezés nélkül is könnyen 
elérhető az egész család ellátását biztosító bőséges terméshozam, 
s így garantáltan vegyszermentes, egészséges zöldségek kerülnek 
az asztalra.
A tavalyinál jóval többen neveztek be az idei versenyre, – a zsűrinek 
sok szépen művelt konyhakert közül kellett kiválasztania a három 
díjazottat. A Legszebb Gödi Konyhakert címet és az azzal járó ván-
dorserleget a  tizenhárom éves Székely Erzsébet által alapított, fel-
sőgödi általános iskolás diákokból álló Gödi Természet Klub nyerte 
el. Az előírtnál jóval nagyobb konyhakertjükben sokféle zöldséget 
termesztettek, és makulátlan rend uralkodott a  termőterületen. 
A második helyezett Kenessey Zoltán lett, akinek kertjében helyet 
kapott egy fóliasátor is, ahol hatalmas paradicsomok, paprikák és 
uborkák nevelkedtek. A harmadik helyezést Zászlós Pálnénak ítélte 
a zsűri. Szépen gondozott kertjében szinte minden zöldség megta-
lálható volt, amelyre egy háziasszonynak szüksége lehet. A győzte-
sek kertészetben beváltható vásárlási utalványt vehettek át. 
A szervezők elmondták: a  program legfőbb célja, hogy népsze-
rűsítse a  hagyományos konyhakerti növénytermesztést, és minél 
több család asztalára kerüljön otthon termesztett, jó minőségű, 
hazai zöldség. A versenyt jövő tavasszal ismét meghirdetik.

Koditek Bernadett

Az idei nyár legszebb gödi konyhakertjei

A legkisebb kertészek a nyári szünet előtti utolsó foglalkozáson örömmel fogadták 
a búcsúajándékot: a kiszínezhető kertésznaplót. (A felvétel a Mackóvárban készült.)

Az első helyezést az általános iskolásokból álló Gödi Természet 
Klubnak ítélte a zsűri. Képünkön a klub alapítója, Székely Erzsébet 
(balra)  és testvére, Edina
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A felsőgödi partszakasz közvetlen kö-
zelében található Duna-part Nyaraló-
házak szépen gondozott, ősfás parkja 

ideális helyszín a közösségi és szabadidős 
tevékenységekhez, a  sporthoz, a  játék-
hoz. Az  önkormányzat kezelésében lévő 
hatalmas terület – amelynek tulajdon-
jogát az  állam remélhetőleg hamarosan 
átadja a városnak – idén nyáron rengeteg 
színes programot kínált gyerekeknek és 
felnőtteknek egyaránt. Ezek egyike volt 
a  kisiskolások számára meghirdetett, vá-
rosi szervezésű Kincskereső kalandtábor, 
amelynek tapasztalatairól Nyizsnyik Judit 
táborvezetőt kérdeztük. 

– Már a  tábor neve is izgalmasan hang-
zott… Milyen kalandokban volt részük 
az itt vakációzó gyerekeknek?
– A  kisiskolás korosztályhoz nagyon kö-
zel áll a mesék és a legendák világa, ezért 

az egyhetes programokat egy-egy kalan-
dos történet köré szerveztük. Két turnus 
indult. A  gyerekek az  egyikben honfog-
laló törzsekként, a  másikban kalózhajók 
legénységeként vettek részt a  játékban, 
amelyben szabadon használhatták a kép-
zeletüket, a  kreativitásukat, megvalósít-
hatták ötleteiket, miközben igazi csapattá 
kovácsolódtak. Minden nap programját 
úgy alakítottuk ki, hogy kapcsolódjon 
az  adott témához. Izgalmas elfoglaltság 
volt a  honfoglalók számára a  lovaglás, 
amelyre a Kincsem lovardában nyílt lehe-
tőségünk, a  kalózokat pedig természete-
sen a  hajózás érdekelte leginkább: nagy 
élményt jelentett számukra a  Dunával 
való ismerkedés, a  kajakozás, kenuzás, 
amelynek alapjaival Simkó László, a  GSE 
edzője ismertette meg őket. A kézműves 
tevékenységek is követték a  tematikát. 
Kesserü Andrea jelmeztervező és Bartha 
Katalin bábművész vezette azokat a  fog-
lalkozásokat, amelyeken elkészültek a  já-
ték során használt eszközök és tárgyak: 
nemeztarsolyok, ékszerek, ruhák, kalóz-
kalapok, kampókéz és még sok minden 
más. A változatos feladatok – a tengerész-
csomó tanulása, a homokvárépítés, az adj 
király katonát!, a számháború és a többi – 
során a gyerekek fabatkákat gyűjthettek, 
amelyekért az utolsó napon ajándék járt. 
A többség a valódi kincsek, például a fe-
hér ló mondájához kapcsolódó nyereg 
és zabla vagy a  kalózok elásott kincseit 
jelölő titkos térképek keresését találta 
a legizgalmasabbnak. De nagyon élvezték 
a  kalandjátékhoz közvetlenül nem kap-
csolódó programokat is: az esti tábortüzet 
és a sütögetést, a daltanulást, vagy éppen 

a cukoresőt, amelyről nem lehetett előre 
tudni, mikor érkezik… Az  egyébként be-
járós táborban egy éjszakát is ott tölthet-
tek a gyerekek, ami különösen a kisebbek 
számára jelentett nagy élményt. Öröm 
volt látni, mennyire át tudták adni ma-
gukat a  gyerekek a  játéknak. A  táborban 
nem volt számítógép, se televízió, itt va-
lóságosan megélt közös élményeket sze-
rezhettek a Gödről, Budapestről, Pécelről, 
Dunaújvárosból és más településekről ér-
kező iskolások. A  sok-sok program során 
társakká válhattak, és igazi barátságok is 
szövődtek közöttük a néhány nap alatt. S 
ezzel tulajdonképpen el is értük a célun-
kat, amely nem kevesebb volt, mint hogy 
gyerekkoruk egyik legszebb, legfeledhe-
tetlenebb vakációját élhessék át velünk 
a  táborozók. Ráadásként pedig rengete-
get gyarapodhatott a  tudásuk és fejlőd-
hettek képességeik: az alkalmazott mód-
szer ugyanis, amelyre a tábor programját 
felépítettük, a tanulás legélvezetesebb és 
egyszersmind leghatékonyabb formája. 

A tábor programját a Németh László Általá-
nos Iskola négy pedagógusa – Kárainé Fe-
rencz Judit, Laczkó Viktória, Elmer György és 
Nyizsnyik Judit – dolgozta ki, és ők kísérték 
végig a gyerekeket kalandjaik során. 

A gyermektábor megvalósulását szpon-
zorként támogatta dr. Papp Gábor ügyvéd 
(PAPP-ZAKOR Ügyvédi Iroda).

Koditek Bernadett

Civilszervezetek, 
közösségek, 
baráti társaságok 
figyelmébe!
A Duna-part Nyaralóházak területén lévő 
színházterem télen-nyáron rendelkezésre 
áll olyan alkalmi vagy állandó rendezvé-
nyek megtartására, amelyek színvonalas 
kulturális és szabadidős programot kínál-
nak a gödi lakosságnak. 
Tánctanítás és bulizás, színházi előadások 
és kiállítások, komoly- és könnyűzenei 
koncertek, tanulás és továbbképzés… 
Minden olyan kulturális programnak szíve-
sen adunk helyet, melyek feltehetően sok 
látogatót vonzanak. Egyesületek, közös-
ségek és baráti társaságok rendezvényei 
számára is biztosítjuk a helyszínt.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 
(06 20) 296-3030

Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.

Kalóztörténeteket a tévében vagy a mozivásznon is szívesen néznek a gyerekek. Ám nincs annál 
izgalmasabb, mint ha maguk válhatnak egy kincskereső legenda hőseivé a nyári vakáció alatt... 

A Duna-parti táborban az élvezetes 
időtöltések egyike volt  a kalózvárépítés

Kalandozások a Duna partján
ilyen volt a gödi gyermektábor…
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KÖZÉLET

Őszi lomtalanítás
Szeptember 30-a és október 4-e között lomtalanítást végez 
a  Településellátó Szervezet Gödön. A  lakosság a  szokásos sze-
métszállítási napra időzítve helyezheti ki az elszállítandó lomot, 
háztartásonként maximum három köbméter mennyiségben. 
E holmik közé tilos kommunális vagy veszélyes hulladékot, illetve 
építési törmeléket rakni. Elektronikai hulladékok leadása a TESZ 
udvarán – munkaidőben – folyamatosan lehetséges.

Veszélyes hulladék begyűjtése
Október 4-én 14 és 18 óra között a  Településellátó Szervezet 
(2132 Göd, Duna út 2.) udvarán veszélyes hulladék leadására 
lesz mód, lakcímkártya felmutatásával, lakossági mennyiségben. 
Átveszik a fáradt olajat, az elhasznált étolajat, a festék- és vegy-
szermaradékokat, az  említett anyagokkal szennyezett rongyo-
kat, továbbá fénycsöveket, izzókat, elemeket, akkumulátorokat. 
A veszélyes hulladék begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása 
központi, városi keretből kerül finanszírozásra, így a leadás a la-
kosság számára térítésmentes.

Kutyák a Dunánál
Egy olvasónk hívta fel a figyelmünket arra, hogy az alsógödi 
strand területén, ahová kavicsokkal játszani járnak a kisfiával, 
meglehetősen sok a kutyaürülék, amit a Duna könnyen be is 
moshat a vízbe.
A kutyákat a Duna mentén sétáltatni természetesen lehet, de 
nem a fürdésre kijelölt partszakaszokon.  A szabad strandok 
területére – közegészségügyi okokból – sem Alsó-, sem Felső-
gödön nem szabad kutyát bevinni, ezt tábla is tiltja. Aki a tiltást 
figyelmen kívül hagyja, az szabálysértést követ el, és több tízezer 
forintos pénzbírsággal büntethető.

Tűzgyújtási rend 
szeptember 1-jétől
Az ősz első napjától ismét lehet száraz kerti avart, gallyat égetni, 
péntekenként 8 és 18 óra között, az elhúzódó füstölést elkerülve, 
s a nyári csapadékmentes időszak okozta nagy szárazságra való 
fokozott figyelem mellett.

Zöldhulladék-lerakás
A városi zöldhulladék-lerakó változatlan nyitva tartás és tarifák 
mellett várja a gödieket. A szerdai és a szombati napokon a ker-
ti hulladéktól zsákokba rakva (200 Ft-os lerakójegy ellenében) 
vagy köbméterenkénti díj fejében lehet környezetkímélő és sza-
bályos módon megszabadulni a bócsai telepen.

TeSzedd! Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért
A TeSzedd! 2013-ban immár harmadik alkalommal megrende-
zése kerülő, külföldi minta alapján szerveződő önkéntes akció. 
Célja, hogy összefogja azokat a lakosokat, akik tenni szeretnének 
azért, hogy tisztább környezetben éljenek, s ezért egy napot arra 
szánnak, hogy megtisztítsák lakóhelyüket és annak környékét 
a gazdátlan szemétkupacoktól.
Időpont: 2013. szeptember 14.
Regisztráció: www.teszedd.hu

Fakivágás a Kossuth téren
Már a  terület rekonstrukciója során kiderült, hogy a  hatalmas 
nyárfák elöregedtek, és a tér faállománya alapos fiatalításra szo-
rul. Ezért már a  park felújításakor elültették a  kiváltásul szánt 
csemetéket, bízva abban, hogy az árnyat adó ősfák még néhány 
évig uralhatják a  területet. Ám idén nyáron több alkalommal 
életveszélyes súlyú és méretű ágak szakadtak le a leromlott álla-
potú faóriásokról, – szerencsére személyi sérülés eddig nem tör-
tént. A szeptember eleji fakivágás a szakértői vélemények szerint 
elkerülhetetlen volt.

Környezetvédelem – rövid hírek

A Kossuth tér hatalmás fái sajnos elöregedtek. A lakosok biztonsága 
érdekében egyes példányokat muszáj volt kivágni 
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KÖRNYEZET

Négy évtizednyi „szünet” után tavaly regisztráltak ismét 
milliós rajzást több Duna menti településen (például Buda-
pesten, Pócsmegyeren, Tahitótfaluban, Gödön és Vácon), s 

idén augusztus 19-én ismét beindult a  tömegrajzás csodálatos 
jelensége Tahitótfalunál, valamint néhány további Duna menti 
helyszínen. 
A közismert tiszavirághoz hasonlító, de annál jóval kisebb, mint-
egy 3 centiméteres dunavirág (Ephoron virgo) lárvái tiszta, oxigén-
dús vízfolyásokban fejlődnek. 
Az  augusztusi rajzás kezdetén 
a  lárvabőrből a  vízfelszínen 
bújik elő a szárnyas rovar. A hí-
mek esetében ez még csupán 
szubimágó (nem ivarérett) pél-
dány, amely vedléssel alakul át 
ivarérett rovarrá, imágóvá, míg 
a  nőstényeknél a  lárvabőrből 
rögtön az ivarérett szárnyas ro-
var kel ki. Hazánkban korábban 
sok vízfolyásban élt dunavirág, 
de a fokozódó vízszennyezések 
visszaszorították populáció-
jukat néhány víztestre (Rába, 
Répce, Felső-Tisza). Az MTA ÖK 
Duna-kutató Intézet tudományos főmunkatársa, dr. Kriska György 
elmondása szerint a bécsi szennyvíztisztító üzem modernizálása 
és további Duna menti városok környezetvédelmi beruházásai 
a folyó vízminőségében erőteljes javulást hoztak, ennek következ-
tében ismét megtelepedhetett a fehér kérészként is ismert duna-
virág. Ez nagyszerű hír! 
A dunavirág este 20 óra után kezdi meg repülését, s ezzel együtt 
párzását, amely legfeljebb másfél-két órán át tart. A megtermé-
kenyített nőstények petéiket lerakják a vízbe, majd a hímekkel 
együtt elpusztulnak. A közvilágítás, a  fényszennyezés azonban 
megzavarhatja a repülésüket. A kivilágított hidak, hajók és ven-
déglátó egységek odavonzzák a hatalmas rovarfelhőket (fotota-
xis). Így sajnálatos módon milliószámra pusztulnak el az aszfal-
ton a kis rovarok, még mielőtt lerakhatnák a vízfelszínre petéiket. 
A hazai természetvédelemnek új kihívása lesz ennek a problé-
mának a megoldása. 
2012-ben a Göd Kupa rendezvényen felállított és kivilágított sát-
raknál figyeltünk meg tömegrajzást. Akkor elhatároztam, hogy 
idén már fotós felszereléssel fogom várni ezt a csodát. A legiz-
galmasabb téma, amivel eddig találkoztam. Augusztus 20-án 
a  tűzijáték alatt láttam néhány fehér kérészt, és másnap már 
fényképezőgéppel mentem ki a felsőgödi kavicsos partra. Söté-

tedés után tűnt fel az  első fehér rovar, majd egyre több jelent 
meg a  víz felett. 21 óra után megindult a  nőstények tömeges, 
ún. kompenzációs repülése, míg jómagam az  állvánnyal térdig 
vízbe gázolva vakuderítéssel exponáltam. Csodálatos élmény 
volt a rovarfelhőben komponálni: a kis állatok apró fehér, repülő 
angyalkáknak tűnnek az elkészült fotókon. Másnap csak néhány 
kérésszel találkoztam, azaz valószínűleg egynapos rajzásuk volt. 
Ugyanakkor Tahitótfalunál (a Tildy Zoltán híd környékén) napról 

napra megismétlődő milliós 
rajzásokat tapasztalhattak 
az  érdeklődők. Igazi hangos 
fotós turizmus alakult ki a lám-
pák fényében felhőként moz-
gó hatalmas dunavirágrajok 
miatt. Fantasztikus élmény 
a  csóva közepén állni. Ugyan-
akkor valódi természetvédel-
mi problémát jelent a sok-sok 
kérész idő előtti elpusztulása. 
A  forgalmas hidakat, a  kivilá-
gított részeket elkerülve fény-
szennyezéstől mentesebb, 
természetközeli helyszíneket 
érdemes felkeresni, mert ek-

kor kerülhetünk igazán közel e természeti csodához. Ezentúl 
tehát érdemes lesz augusztus utolsó harmadától 1-2 hétig es-
ténként szemlélődni a Duna-parton, és figyelni a fehér kérészek 
násztáncát. 
További információ az  idei rajzásokról: http://www.origo.hu/
idojaras/20130823-keresz-rovar-vizminoseg-fenycsapda-feny-
szennyezes-ujra-viragzik-a-duna.html 

Szöveg és kép: Potyó Imre

A Duna virágai
A dunavirág, ez a  természetvédelmi oltalom alatt 
álló, a kérészek rendjébe tartozó kis szárnyas rovar 
augusztus végén ismét „virágba borította” a főváros 
feletti Duna-szakasz jó részét. 

Fototaxis: rajzás a lámpafényben (Tahitótfalu, Tildy Zoltán híd)

Fehér kérészek csodálatos tánca a folyó felett (Göd)
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Júniusban még a  gödi Németh 
László Általános Iskola padját 
koptatta, majd elballagott, mint 

a  társai, akik középiskolába készül-
nek. Kékesi Kitti azonban szeptem-
bertől főiskolás lesz. Felvételt nyert 
ugyanis a  Magyar Táncművészeti 
Főiskola modern szakára, ötéves 
művészképzésre. A növendékek ott 
a  szakmai képzéssel párhuzamo-
san a  főiskola Nádasi Ferenc Gim-
náziumában végzik középiskolai 
tanulmányaikat és szereznek érett-
ségi bizonyítványt. A  képzés teljes 
időtartama öt év, melynek első két 
éve előképző, majd ezt követi a há-
roméves főiskolai képzés a táncmű-
vész szak moderntánc szakirányán. 
Ez azt jelenti, hogy ha minden jól 
megy, Kitti 19 évesen már diplomás 
táncművész lehet.
– Táncművész, majd koreográfus 
és tánctanár szeretnék lenni. Ezzel 
a  képzési formával legalább három 
évet nyerek, ami a  táncszakmában 
komoly előnyt jelent. Elsős korom-
ban kezdtem jazzbalettre járni itt 
Gödön, Harkai Anetthez. Harmadi-
kosként éreztem, hogy a  tánc ne-
kem az  életcélom lehet, és azóta 
tudatosan erre készülök. Klasszikus 
balettet Vácon Kovács Filoménánál 
kezdtem tanulni. Hatodikos korom-
tól több kurzuson vettem részt, 

többek között Bakó Gábornál, majd a Budapest Táncszínházban, Földi Béla 
koreográfus-igazgatónál. A Madách Musicalnél ösztöndíjas lettem, Jurányi 
Patrick és Joó Viktória segítettek a  felvételi koreográfiám elkészítésénél. 
Amikor itthon gyakoroltam, Harkai Anett és Dézsi Yvett segítettek, tanácso-
kat adtak. Számomra mindig is ők maradnak a Tánctanárnők – mondja Kitti.
– Nagy igénybevétel lesz fizikailag, szellemileg és lelkileg is – folytatják 
a szülők, Kékesi Mónika és dr. Kékesi Gábor. – Az az elszántság viszont, ami 
Kittiben van, megkérdőjelezhetetlenné teszi a választását. Egy dolog a te-
hetség, amiről a  tanárai folyamatosan biztosítanak bennünket, de emellé 
szükséges az a fajta fanatizmus, ami őt jellemzi. Elsősorban nem önmagát 
veszi komolyan, hanem a táncot. Mindegy, hogy a gödi kiserdei betonszín-
pad vagy a Nemzeti Táncszínház – ő mindig maximalista. Bakó Gábor ko-
reográfus mondta róla, hogy ha a szorgalma és az elhivatottsága megma-
rad, bármire viheti az életben.

V. Pálfai Kinga

A kislány, aki betáncolta 
magát a főiskolára
Ha nem tudnám, akkor is látnám, hogy táncos. A  testtartása, 
a mozdulatai, ahogyan kibújik a cipőiből a fotózáshoz. Aztán a fe-
gyelmezettsége, az összeszedettsége az interjú során. Nem is kis-
lány. Pedig „ő most még csak most tizennégy”.

A tizennégy éves Kékesi Kitti öt év 
múlva diplomás táncművész lehet



GÖDI KÖRKÉP – 2013. 9. SZÁM 19

KULTÚRA

A nyári vakáció után szeptembertől újra indul a  Katica 
Gyermekkönyvtárban és az  Ady Klubkönyvtárban is 
a Bütykölde. A kézműves foglalkozásokon minden al-

kalommal maguk készíthetnek el a gyerekek egy-egy apró 
játékot: papírforgót, pomponállatkát, tulipános mandalát, 
mozgatható állatfigurát, s  még hosszan sorolhatnánk, mi 
mindent. A  kedves figurák, egyszerűen elkészíthető kis 
játékok barkácsolása sok gyereket csalogat be a  könyv-
tárba. Alkalmanként körülbelül húsz, huszonöt gyerek jön 
el, kisebbek és idősebbek egyaránt, de vannak anyukák 
és nagymamák is, akik rendszeresen visszajárnak – meséli 
Hajtó Ilona gyermekkönyvtáros, aki Nagy Ágnessel együtt 
rendszeres szervezője és házigazdája a bütyköléseknek. 
A foglalkozásoknak nincs feszes programjuk, délután egy 
és hat óra között mindenki akkor érkezik, amikor ideje en-
gedi, amikor kedve tartja. Az asztalokon kis kosarakban-tá-
lakban kikészítve állnak az  „alkatrészek”, a  kellékek és 
a szerszámok, meg némi csemege – keksz, cukorka, alma. 
Ki előrébb, ki hátrébb tart a játék elkészítésében, és mindig 
akad, akitől kérdezni lehet, aki megmutatja, mit hogyan… 
A  könyvtárosok minden alkalommal előre „legyártják” 
a mintadarabot, hogy meg tudják mutatni a Bütyköldébe 
érkezőknek, mi készül aznap. Meg persze azért is, hogy 
kiismerve az  adott játék elkészítésének fortélyait, jobban 
tudjanak majd segíteni a  gyerekeknek. Innen mindenki 
sikerélménnyel távozik, örömmel viszi haza saját alkotá-
sát, amellyel akár meg is lephet valakit a  családból vagy 
a  barátai közül… Karácsonykor, húsvétkor persze mindig 
az ünnephez kötődő apróságok készülnek – angyalkák, ka-
rácsonyfadíszek, helyes nyuszik, kiscsibék – amelyeket (ezt 
a  gyerekektől tudom) ugyan olyan izgalmas titokban be-
csomagolni, és aztán ajándékba adni valakinek, mint saját 
kezűleg elkészíteni… 

Bütykölni persze otthon is lehet, de a Bütyköldék hangu-
latáért már muszáj elmenni a  könyvtárba. Mert mialatt 
a játékok készülnek, itt beszélgetni és barátkozni is lehet, 
és könyveket lapozgatni, olvasgatni, kölcsönözni, no meg 
diafilmet nézni, mesét hallgatni… 
Havas Nelli bábkészítő, aki annak idején óvónőként is ren-
geteget mesélt és bábozott a kicsiknek, két éve csatlako-
zott a Bütykölde foglalkozásaihoz. Vasárnaponként éveken 
át az Alexandra Könyvesházban mesélt bábjai kíséretében 
a gyerekeknek. Az ő előadásában hallgatható mesék igazi 
színfoltjai a gödi könyvtári találkozásoknak is.
Májusban megkereste őt a  Duna Televízió, hogy néhány 
gyerekkel készítene-e bábokat a csatorna Családbarát ma-
gazin című műsorában. A Bütyköldés gyerekek nagy lelke-
sedéssel vállalkoztak a  feladatra. Egy egész kis műhellyel 
érkeztek a forgatásra: vitték magukkal az anyagokat, szer-
számokat, eszközöket, és élő adásban, nem egészen más-
fél óra alatt elkészítették a  Kiskakas gyémánt félkrajcárja 
című mese valamennyi szereplőjének bábfiguráját. 
A kút, a kiskakas, a török császár aztán hazakerültek Gödre, 
most is ott ülnek a Katica Gyermekkönyvtár polcain. 
Amikor a nyári vakáció előtti utolsó Bütyköldén a bábokat 
készítő gyerekekkel, Strausz Katával, Edinával, Blankával és 
Vass Kamillával, illetve Bendegúzzal beszélgettem, Havas 
Nellivel abban maradtak, hogy ősszel – talán éppen egy 
Bütyköldés foglalkozáson – elő is adják a mesét. Így játék 
közben újra örülhetnek majd a maguk készítette, különle-
gesen jól sikerült báboknak.

Koditek Bernadett

A kézműves foglalkozások a kicsi és nagyobb gyerekek körében is 
népszerűek. Az óvodások ugyanúgy szeretnek "bütykölni", mint 
a hetedikes-nyolcadikos nagylányok

A Bütykölde rendszeres látogatói közül néhányan a Duna Tévében is 
szerepeltek bábjaikkal. (A képen balról Vass Bendegúz és Kamilla, Strausz 
Bianka, Edina és Kata, valamint Havas Nelli. Mögöttük Vass Ildikó.)

A Katica Gyermekkönyvtárban legközelebb szeptember 27-én 
lesz Bütykölde, az  Ady Fiókkönyvtárban pedig október 4-én 
tartanak kézműves foglalkozást a  gyerekeknek. Ezúttal ceru-
zabábok készülnek majd. 15 órától mindkét helyszínen mesél-
nek és diafilmeket vetítenek. Mindenkit sok szeretettel várnak!

Mesés kézműves foglalkozások a könyvtárban
szeptembertől várja a gyerekeket a bütykölde
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK
2013. szeptember 20–22. | József Attila Művelődési Ház | Göd

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG SÉTA
Bátorfi József vezetésével.
A helytörténeti séta során az egyes helyszínek és épületek 
történeteit ismerhetik meg az érdeklődők. Indulás a József 
Attila Művelődési Ház elől. 

Az útvonal bejárásához a Dunamenti 2011 Közlekedési Kft. 
buszokat biztosít. A pontos létszám felmérése miatt kér-
jük, hogy részvételi szándékukat szeptember 18-ig előre 
jelezzék a Művelődési Ház bármely elérhetőségein.

2013. szeptember 20., péntek 17 óra
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.

II. GÖDI KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁS ÉS -VERSENY
A kiállítás szeretné bemutatni, hogy a  kézimunkázás re-
mek kikapcsolódás, nem a  múlté, folyamatosan fejlődik, 
és fontos szerepet tölt be a mai kultúrában is. 
A kiállítás nyitva tartása: szeptember 21-én és 22-én 
(szombaton és vasárnap) 10 és 18 óra között, 23-án (hétfőn) 
9 és 12 óra között.
A belépés díjtalan! 

2013. szeptember 21., szombat 17 óra
Helyszín: Ady Klub 
2132 Göd, Kálmán utca 13.

EMLÉKPONTOK KIJELÖLÉSE FELSŐGÖDÖN

Virtuális séta helytörténeti fotók vetítésével: a múlt és je-
len képei.
Infó: gabor.galle@gmail.com, (06 30) 370-2491
A program nyilvános, érdeklődőket szívesen látunk!

József Attila Művelődési Ház | 2131 Göd, Pesti út 72.
www.godimuvhaz.hu, info@godimuvhaz.hu | tel.: (27) 532-160, (06 20) 485-1791, (06 20) 254-5124

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Felelős kiadó: Szabó Zsuzsa igazgató

MINDEN PROGRAMUNK DÍJTALAN. VÁR A KULTÚRHÁZ!

2013. szeptember 22., vasárnap 10 óra
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.
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József Attila Művelődési Ház | 2131 Göd, Pesti út 72.
www.godimuvhaz.hu, info@godimuvhaz.hu | tel.: (27) 532-160, (06 20) 485-1791, (06 20) 254-5124

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Felelős kiadó: Szabó Zsuzsa igazgató

A nagy múltra visszatekintő Dalárda korábbi karnagya a tavaly elhunyt 
Surán Sándor volt (képünkön balra). A hagyományokat most Benyus Sándor 
vezetésével ápolja tovább a Munkásdalkör 

Az ünnepi hangverseny fővédnöke:
Markó József

Göd város polgármestere

Köszöntőt mond: 
Dr. Pintér György

Göd város alpolgármestere

Fellépnek:
Gaude vegyes kórus

vezényel: Utassy Ferenc karnagy

MÁV Magyarság Férfikar
vezényel: Gyombolai Bálint karnagy

Nagymarosi Férfikórus
vezényel: Juhász Orsolya karnagy

Szent Imre Kamarakórus
vezényel: Váraljai Nóra karnagy

Felsőgödi Munkás Dalkör
vezényel: id. Benyus Sándor karnagy

Helyszín:
Római Katolikus Jézus Szíve-templom

2132 Göd, Bozóky tér 2.

19 órától a Kincsem Óvoda tornatermében
(Lenkey u. 13–17.)

„A Felsőgödi Munkás Dalkör 90 éve”
címmel a Retró Ady Klub 

megőrzött és begyűjtött dokumentumokat,
fotókat, filmeket vetít.

Kórustagok és barátaik találkozója.

Kilencvenéves a Dalárda
A közös éneklés és dalolás szeretete, öröme hozta létre a  múlt szá-
zad elején a  kórusokat és a  dalárdákat, köztük a  felsőgödit is. A  kó-
rusmunkában való aktív részvétel természetesen erősítette a  tagok 
lokálpatrio tizmusát is.

Településünkön 1913-ban Steibl Ferenc tanító kezdeményezésére alakult 
meg a Dalárda, ám annak tagjait esztendő múltán „elszólította” a világhá-
ború... Hosszú szünet után végül 1923-ba szerveződött újjá a gödi Dalár-
da, immár Traum József karnagy vezetésével.
A kórus amellett, hogy fellépést vállalt a gödi majálisokon és ünnepsége-
ken, kórustalálkozókra is járt. Első megyei versenyét Rákosligeten, a kó-
rustagok nagy örömére, megnyerte. A  Zeneakadémián 1943-ban ren-
dezett, szintén Pest megyei versenyen a második helyezést érte el. Ezek 
a sikerek fokozták a tagság lelkesedését, a további fejlődés iránti igényt. 
Évről évre rendszeres szereplőivé váltak a versenyeknek és a kórustalálko-
zóknak, s minősítő hangversenyeken is indultak, ahol a zsűri bronz-, majd 
ezüstkoszorús diplomával értékelte művészi munkájukat. A jótékonyság 
és a segítőkészség sem ismeretlen a tagság számára: 1944-ben a bom-
bakárosultak megsegítésére segélyező estet szerveztek. A közösség Ma-
gyarkúton felépítette az  úgynevezett Dalos-házat is, ahova rendszeres, 
közös, családi kirándulásokat szerveztek.
„Nem sokaság, hanem lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat”, írta 
Berzsenyi Dániel nyomán meghívójára öt évvel ezelőtt, az akkor fennállá-
sának 85. évfordulóját ünneplő Felsőgödi Munkás Dalkör. Talán ha nem is 
a szó szoros értelmében, de a létszám fokozatos csökkenése és a kórus át-
lagéletkorának folyamatos emelkedése miatt nagyon is találó volt az ak-
kor hívó szónak választott idézet. Igaz, Lovászi Lajos, régi és megbecsült 
kórustag már a hatvanadik évfordulón elmondott ünnepi köszöntőjében 
is foglalkozott az utánpótlás hiányának gondjaival. S bár új kórustagok rit-
kábban érkeztek az elmúlt három évtizedben, mint ahányat végső útjára 
kísértek, a közös éneklés megtartó erejének köszönhetően mégis meg-
maradt a gödi férfikar. Október 19-én, 17 órától fennállásának 90. jubileu-
mi évében nagyszabású koncerttel és kórustalálkozóval ünnepel a Jézus 
Szíve-templomban. A Felsőgödi Munkás Dalkört Benyus Sándor karnagy 
vezényli majd, s minden kedves gödi lakost szeretettel várnak.

V. Pálfai Kinga

MEGHÍVÓ
90 ÉVES

A FELSŐGÖDI 
MUNKÁS DALKÖR

90 ÉVES
A FELSŐGÖDI 

MUNKÁS DALKÖR
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2013. október 19. (szombaton) 17 órára
a felsőgödi Jézus Szíve-templomba

a Felsőgödi Munkás Dalkör fennállásának 
90. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi 

hangversenyre és kórustalálkozóra.

A programok nyilvánosak, a belépés díjtalan. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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 A József Attila
 Művelődési Ház
 aktuális programjai

Az Ady Klub aktuális programjai

József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.

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

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

Szeptember

11. 
szerda

16.00
Röcögő néptánccsoport tanévi 
első próbája
18.00
ÚJ! Gödi Néptánccsoport indul 
17.00 – 18.00
ÚJ! Kezdő karate

13. 
péntek

13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

17. 
kedd

19.00 – 21.00
Hastánc haladóknak

19. 
csütörtök

19.30
ÚJ! Hastánctanfolyam indul 
kezdőknek

21. 
szombat

17.00
Kulturális Örökség Napok
II. Gödi Kézimunka-kiállítás és 
-verseny
Megtekinthető: szeptember 21-én 
és 22-én 10-től 18 óráig.
A pályamunkák visszaadása: 
szeptember 24-étől a Gyűszűnyi 
kézimunkaüzletben.

27. 
péntek

18.30
Őszikék Egészségmegőrző klub: 
Szabó Judit előadása

Szeptember

10. 
kedd

13.00 – 17.00
Véradás

14. 
szombat

9.00 – 12.00
ÚJ! Néptáncoktatás indul 
felnőtteknek

19. 
csütörtök

14.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

28. 
szombat

8.00 – 13.00
Babaruha- és játékbörze 
asztalfoglalás: Molnár Erikánál  
(06 20) 546-7274
17.00
Táncház a Gödi 
Néptáncegyüttessel

Október

2. 
szerda

16.30
Az Alternatív Gyógymódok Klub 
induló foglalkozása

3. 
csütörtök

16.00–18.00
Az Őszikék Egészségmegőrző 
Klub összejövetele

5. 
szombat

18.00
Operabarátok órája – Verdi 
bicentenárium IV. rész: Don Carlos
A belépés díjtalan!

7. 
hétfő

12.00
A Kertbarátok Klubjának 
összejövetele

11. 
péntek

13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele
16.30
Rajzfelkészítő tanfolyam

21. 
szombat

9.00 – 12.00
Felnőtt néptánc
14.30
A Gödi Cukorbetegek Klubjának 
(GÖCE) összejövetele
17.00
Retró Ady klub – Emlékpontok 
Felsőgödön, virtuális séta fotók 
vetítésével
Info: gabor.galle@gmail.com,  
(06 30) 370-2491

Október

5. 
szombat

9.00 – 12.00
Felnőtt néptánc

Könyvtári programok 
2013. szeptember-október
Szeptember 16-án, hétfőn 18 órakor
Olvasókör Oszkó Edina vezetésével
Téma: Nádas Péter: Emlékiratok könyve
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)

Szeptember 27-én, pénteken
Az ősz első Bütyköldéje a Katica Gyermekkönyvtárban, 
melyre  szeretettel várjuk az érdeklődő családokat. 
Ceruzabábokat fogunk készíteni.

Október 4-én, pénteken
Az Ady Fiókkönyvtár első kézműves foglalkozása, 
amelyen szintén a ceruzabábok lesznek a főszereplők.
15 órától mesélünk vagy diafilmeket vetítünk mindkét 
helyszínen.

Október 11-én, pénteken 17 órakor
Az Őszi Könyvtári Napok programsorozatának részeként
író-olvasó találkozót tartunk.
Vendégünk: Fábián Janka írónő
A rendezvény helyszíne a JAMH emeleti kiállítóterme

Operabarátok órája
2013. október 5-én, szombaton 18 órakor
Gödön a József Attila Művelődési Házban
Verdi bicentenárium – IV. rész
Don Carlos – keresztmetszet

Fellépnek az Animato Operatársulat művészei:
Kovács Ágnes, Szilárdi Katalin, Bándi Írisz Réka, Pető József, Gaál Csaba,  
Jekl László, Lukács István

Zongorán kísér: Salgó Tamás, a Magyar Állami Operaház karnagya
Műsorvezető: Apagyi Melinda
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!

A Göd Városi Könyvtár
Felhívás!
Kedves Olvasóink! 
Könyvtárunkban  októbertől  ismét folytatódik 
a számítógépes tanfolyam.
A tanfolyami foglalkozásokat a péntek délelőtti órákban 
tartjuk. A korábbi gyakorlatnak megfelelően 8-tól 11 óráig 
tervezzük az órákat (a közepén negyedórás szünettel). 
Természetesen ettől egyedi igények alapján el lehet 
térni, de a tapasztalat szerint változatos témák esetén 
nem tűnik soknak ez az idő. Egyszerre négy jelentkezővel 
tudunk foglalkozni, személyre szabottan. 
A tanfolyam öt hétig tart. A 15 órás tanfolyam ára 5000 Ft. 
Jelentkezni személyesen lehet a könyvtárban Hajtó 
Ilonánál, vagy telefonon a következő számon:  
(27) 532-155. 
 
Tájékoztató tematika:
A számítógép alapvető felépítése, az operációs rendszer 
fogalma; a szoftverek típusai; szövegszerkesztés.
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Mi látható az új honlapon?
A honlap főmenüi között természete-
sen ott szerepelnek a kommunikációs 
kft. által üzemeltetett sportcsarno-
kokkal és a Duna-part Nyaralóházak-
kal kapcsolatos tudnivalók is, továb-
bá online olvashatóak a Gödi Körkép 
2011 őszétől megjelent lapszámai.
Ami pedig a  városi tévé műsorait il-
leti, a  vonatkozó főmenü (Göd Váro-
si Televízió) alatt ki-ki akkor nézheti 
meg az  őt érdeklő tévéműsort, ami-
kor éppen kedve tartja – vagy ideje 
engedi. A  kábelszolgáltatókon (UPC, 
T-Home) keresztül már adásba ke-
rült tévéműsorainkat folyamatosan 
feltöltjük az  internetes tárhelyünkre. 
Önök a honlapon a legfrissebb műso-
rainkra két irányból is „rátalálhatnak”: 
az  aktuális műsorok, illetve az  egyes 
műsortípusok menüpontjai között.
A  Gödi Körképhez hasonlóan immár 
a  Göd Városi Televíziónak is létezik 
Facebook-oldala – még ma lájkolja-
nak önök is!

Új műsorainkról
Szeptember 30-ig a hetente jelentke-
ző Gödi Híradót, illetve a  hosszabb, 
városunk egy-egy közéleti vagy kul-
turális eseményéről készült televíziós 
felvételeket még az  R-Média Group 
Kft. készíti.
Viszont augusztus közepe óta saját 
gyártásban készül a híradóhoz hason-
lóan ugyancsak hetente jelentkező 
Közös dolgaink című közéleti maga-
zin (szerkesztő-műsorvezető: V. Pálfai 
Kinga), valamint a  Mozogj velünk! 
sportmagazin (szerkesztő-műsorve-
zető: Vasvári Ferenc). Mindkét magazi-
nunk operatőre Bea István.

Október elsejétől az R-Média Group-
tól „hozzánk igazol” a  heti híradókat 
és a  tervezett kulturális magazint 
(Gödi színek címen) készítő másik 
stáb is, Érdi-Krausz Zsuzsa szerkesz-
tő-riporter és Dobrova Viktor ope-
ratőr. Műsoraink adásprogramozását 
és archiválását Ferencz Zsolt végzi.

Épül a saját stúdió
Augusztus végén Göd Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
az  önkormányzati televízió stúdiójá-
nak kialakításához 3,6 M Ft + áfa tá-
mogatást biztosított, a városi büdzsé 
feladattal nem terhelt működési tar-
talékából.

A  szükséges beruházásokat és esz-
közvásárlásokat a Göd Városi Kommu-
nikációs Nonprofit Kft. két ütemben 
valósítja meg. Az első ütem e hónap 
elején megkezdődött, s  reményeink 
szerint október elejére befejeződik.

Kedves Nézőink, októberben ismét 
találkozzunk a Gödi Körkép hasábjain, 
illetve már ma este a televízió képer-
nyőjén vagy a  számítógép monitor-
ján. Kellemes tévézést kívánunk!

Walter Béla
főszerkesztő

Pályázat fiataloknak!
A Göd Városi Televízió pályázatot ír ki 
a film készítés és a televíziózás iránt érdek-
lődő gödi illetőségű  tinédzserek és fiata-
lok számára, Göd, nekem címmel.
A  pályázóktól olyan, négy percnél sem-
miképpen sem hosszabb videofilmeket 
várunk, amelyekben képekben mesélik 
el, mit jelent Göd – nekik. E  pályaművek 
természetesen lehetnek vidámak avagy 
éppenséggel keserédesek, elmesélhetnek 
egy valós vagy egy megálmodott történe-
tet, de lehetnek akár klipszerűek is – azaz 
nincs semmiféle műfajbéli megkötés. A lé-
nyeg, hogy a  nagymama elől ne kelljen 
rejtegetni…
Természetesen baráti alkotóközösségek is 
pályázhatnak.
A  videofilmeket DVD-lemezen kérjük be-
nyújtani, 2013. december 1-jéig.
A pályamunkákat az alábbi címre várjuk:
Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
Göd Városi Televízió Szerkesztősége
2131 Göd, Pf.: 12
A legjobb pályaműveket a Göd Városi Tele-
vízió is bemutatja, az első három helyezett 
munka pedig értékes díjazásban részesül.

Kedves Nézőink!
A Göd Városi Televízió műsorai immár az  interneten is megnézhetőek 
a www.goditemak.hu honlapon, amely a Göd Városi Kommunikációs Non-
profit Kft. hivatalos online médiafelülete.

A kommunikációs kft. honlapjának nyitóoldala.  A városi tévé műsorai ezentúl az interneten 
keresztül is nézhetőek

A Göd Városi Televízió hírei
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Evezés
Hat gödi érem az országos 
bajnokságról
A teljes magyar felnőtt- és utánpótlásmezőny 
részvételével rendezte meg a 114. Evezős Or-
szágos Bajnokságot a Velencei-tavon az idén 
120 esztendős Magyar Evezős Szövetség. 
A  négynapos regattán mintegy 1000 ver-
senyző, 2500 beülő vett részt.
A viadalon hajóba ült három gödi, Németh 
László általános iskolai diák, a Vác Városi Eve-
zős Klub versenyzői, s Mácsik Miklós tanítvá-
nyai. Hárman összesen hat érmet lapátoltak 
össze, köztük három bajnoki címet.
A 13 esztendős Ernst Levente Gábor 1000 és 
500 méteren első, 1500-on a négyessel máso-
dik lett; míg ezren a leggyorsabb hajónak járó 
kupát is kiérdemelte. Bencsik Áron a 12 évesek 
közt ötszázon első, ezren második lett; míg 
Laczkó Barnabás 1500-on a négyes tagjaként 
ezüstéremmel zárt.

V. F.

Sárkányhajó
A gödi közreműködés 
ezüstöt hozott a TEK-nek
Rendvédelmi Sárkányhajó Kupa néven ötöd-
ször rendeztek viadalt e  sportágban. Erre 
idén az Újpesti-öbölben került sor, augusztus 
16-án. A versenyre a Terrorelhárítási Központ 
(TEK) csapata a GSE sárkányhajósainak segít-
ségével készült fel.
– A  TEK munkatársai eljöttek néhány edzés-
re, hogy a  tavalyi negyedik helyüket sikerül-
jön felülmúlniuk. A  versenyen végül a  dön-
tőbe verekedtük magunkat a  gödi Rabnecz 
Karesz kitűnő kormányzásával, engem pedig 
az  a  megtiszteltetés ért, hogy vezérevezős-
ként összeülhettem velük. A közös erőfeszítés 
végül ezüstérmet hozott – mondta Vajda Béla, 
a GSE Sárkányhajó Szakosztályának vezetője.

 Sárkányhajó
12 csapat mérkőzött augusztus 20-án 
A Belépés Családostul mozgalom augusztus 20-ai vízi napján a sár-
kányhajózás kapta a főszerepet, a dobogóra azonban a Dunakaland 
alkalmi mobil kötélpályája és Wichmann Tamás kilencszeres kenu-
világbajnok Széchenyi csárdában adott esti örömzenéje is felkerült.
Az alsógödi 200 méteres pályán zajló időméréses szabadidő-
sport-versenyt, a 2013-as Gödi Sárkányhajó Kupát 12 induló egység 
közül családi kategóriában a Göd Dragon, az amatőrök között pe-
dig a budapesti Titán csapata nyerte. A nagy érdeklődésre jellemző, 
hogy akadtak olyan alkalmi egységek, amelyek „last minute” álltak 
össze és neveztek be a viadalra. Az egyetlen női gárda a Gödi Dra-
gon Banyacsapat volt, míg az egyetlen „tiszta” családi csapat a Mi-
kesy család sárkányhajósai voltak. A  reményfutam legjobbjaként 
a CBA Húzó Trógerek alkalmi formációja végzett. 
A mobil kötélpálya-kalandparkban a kisgyermekek – animátorok fel-
ügyelete mellett, védőfelszerelésben – úgynevezett vietnami hídon 
és lecsúszó pályán próbálhatták ki bátorságukat. 

– Talán a résztvevő csapatok nevében is leszögezhetem, hogy az im-
már hagyományos „becsal sárkányozás” inkább a megjelenő két-há-
romszáz ember kikapcsolódását, a jó hangulatot, az egymással való 
ismerkedést, a jó beszélgetéseket jelenti, noha közben természete-
sen a közös célért való nekifeszülést, a koncentrált együttevezést is 
szolgálja. Igazi szabadidősport-rendezvény tanúi voltunk! – összeg-
zett Wagner László főszervező.

Vasvári Ferenc

Eredmények
Családi kategória: 1. Göd Dragon családi csapat (ideje: 2:21,89), 2. Adam Family (2:25,53), 3. Gödi 
családi csapat (2:31,53).

Amatőr kategória: 1. Titán (Budapest, 2:14,36), 2. Göd Város válogatottja (2:14,84), 3. Göd 
Dragon (2:18,54).

Reményfutam: 1. CBA Húzó Trógerek (2:28,19), 2. Gödi Dragon Banyacsapat (2:29,82), 3. Mikesy 
ÓP (2:30,23).

A csapatok sokat köszönhetnek a két kormányosnak, akik minden futamon „topon” 
voltak: Viola Albertnek (a képen, Dunakaland) és Rabnecz Károlynak (Gödi SE)

A gödi-váci evezősök (balról): Ernst Levente Gábor, 
Bencsik Áron és Laczkó Barnabás
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A majd 80 éves paralimpiai bajnok, Tauber Zoltán büszke Fair Play-díjára

Programajánló
Kistérségi hétpróba és sárkányhajó-
verseny Dunakeszin
Dunakeszi Önkormányzata a szervező város, valamint Göd, Fót és Mogyo-
ród számára szeptember 13. és 15. között rendezi meg a hagyományos Kis-
térségi Hétpróbát és a DunakesziFeszt Települések sárkányhajó-versenyét.
A sárkányhajók viadala szeptember 13-án 16:40 és17 óra között, míg a főző-
verseny 14-én 9 és 14 óra lesz. A rodeobikára 14-én 9 órától, a falmászásra 
10:30-tól, a szkanderversenyre 12 órától, a sörivóversenyre 13:30-tól, a kötél-
húzóversenyre pedig 15 órától kerül sor.

Az eseményről bővebb információk, részletes kiírások a www.god.hu honlapon 
olvashatóak.

Asztalitenisz
Rekord részvétel a Rekord 
Kupán
Az augusztus 20-ai szabadidősport-események 
egyik meghatározó programja a másfél évtizedes 
múltra visszatekintő Göd-Rekord Asztalitenisz 
Kupa. A viadalt a Balázsovits János Sportcsarnok-
ban idén 15. alkalommal – előző számunkban 
tévesen 14-et írtunk – rendezte meg a  Gödi SE 
Asztalitenisz Szakosztálya és a  névadó Rekord 
Autókereskedelmi Kft. A  pingpongderbin igazolt 
versenyzők, amatőrök, férfiak és nők, ifjúságiak, 
illetve fogyatékkal élő sportolók is üthették a kau-
csuklabdát. A  küzdelmek kilenc asztal mellett 
napestig tartottak.
– A  Rekord Kupa nagy hagyományokkal rendel-
kezik. Az  volt a  célunk 15 évvel ezelőtt is, mint 
ma: népszerűsítsük az  asztaliteniszt, és bevon-
junk olyan játékosokat az  egyesület életébe, akik 
amatőr szinten jól játszanak. Adjunk számukra 
újabb perspektívát a  szervezett keretek közötti 
rendszeres játékra, edzéslehetőségre. Több mint 
ötvenen jelentkeztek az  idei rendezvényre, ami 
részvételi rekordot jelent – fogalmazott Fojt Attila 
szakosztályvezető-főszervező, a  névadó-főtámo-
gató cég tulajdonosa.

V. F. 

Eredmények
Amatőrök:
Ifjúsági: 1. Drozd Balázs, 2. Lizák Zsolt, 3. Dombi Ágoston
Felnőtt férfiak: 1. Csibrik Lajos, 2. Heltovics Ede, 3. Tauber Zoltán
Felnőtt nők: 1. Farkas Lászlóné, 2. Turczer Edit, 3. Fogarasi Ottóné
Igazoltak:
Megye-Bp. kerület: 1. Német Miklós, 2. Osvát Tibor, 3. Ujvári Tibor
NB-s kategória: 1. Lovas Dániel, 2. Pencner Endre, 3. Sági Bence

Asztalitenisz
Gödön játszott az első magyar 
paralimpiai bajnok, Tauber Zoltán
Az augusztus 20-ai Rekord Kupa Asztalitenisz-versenyen fogyatékkal élő 
sportolók is megmérkőztek egymással. Az  egyik asztalnál egy – mint ké-
sőbb kiderült – 79 éves „bácsi” kimagasló játéktudással bűvölte a kaucsuk-
labdát. Mindkét kézfeje hiányzott. Tauber Zoltán, az első magyar paralimpiai 
bajnok (1976, Toronto), másodszor volt a gödi Rekord Kupa résztvevője.
– Negyvenöt nyarán éppen cseresznyéztem, amikor ágyúlövedékeket vet-
tem észre a  kertben. Tizenegy éves voltam akkor. Néhányat szétszedtem, 
az  egyik felrobbant… Mindkét kézfejemet amputálták. Nem adtam fel, 
megtanultam úszni, kerékpározni. Felkerültem Budapestre, az akkori Nyo-
morék Gyermekek Országos Otthonába, s ott tanultam meg pingpongozni. 
Csakhamar meghívtak az  épek budapesti úttörő-válogatottjába. Az  első 
bajnoki meccsemet Székesfehérváron játszottam. Tagja voltam az  Uzso-
ki Utcai Kórház csapatának, ’70-ben pedig egyik alapítója a Halassy Olivér 
Sport Clubnak, amely mozgássérülteket trenírozott. 
A hatvanas évek második felében kezdtem el a  nemzetközi szereplést, 
az első versenyre Svédországba utaztam. 1975-ben világbajnokságot nyer-
tem Saint-Étienne-ben, majd rá egy évre a torontói paralimpián én lettem 
az első magyar paralimpiai bajnok asztaliteniszben. 
Az akkori paralimpia – szovjet nyomásra történt – bojkottja miatt azonban 
nem volt teljes az örömöm, a magyarok visszalépése miatt sokáig titkolnom 
kellett elsőségemet. Az  1989-es bécsi Európa-bajnokságot egyéniben és 
párosban is megnyertem. Akkor 55 éves voltam – foglalta össze pályafutá-
sát a sokszoros bajnok Tauber Zoltán, aki a XV. Rekord Kupán a felnőtt férfiak 
mezőnyében, közel 80 esztendősen a harmadik helyen végzett.

Vasvári Ferenc

Tenisz
2014-től új helyszínen 
folytatódhatnak a derbik
Évtizedeken át az  úgynevezett Fácános étterem, 
a  későbbi szociális foglalkoztató épülete melletti 
területen működött teniszpálya. Két esztendővel 
ezelőtt a „Fácános” épületére sikeresen pályázott 
a  város, s a  felújított, három csoportszobás épü-
lettel a  Kastély Központi Óvoda bővült. Idén egy 
újabb sikeres pályázat eredményeként a teniszpá-
lya helyén folytatódik az  óvoda bővítése, immár 
egy teljesen új épülettel, amelyet majd folyosó köt 
össze a már meglévővel. 
A tenisz Gödön mintegy 60 éves múltra tekint 
vissza, s az  elmúlt esztendők során a  Göd SE 
szakosztályt is működtetett. A  város szeretné, ha 
a  sportág kedvelői 2014 tavaszától ismét pályá-
ra léphetnének. Az  Önkormányzat keresi ennek 
a  lehetőségét. Több helyszínt is megvizsgáltak, 
s a legalkalmasabbnak az egykori Pólus szálloda és 
golfpálya területe látszik, ahol a  jelenleg igen el-
hanyagolt állapotban lévő teniszpályák felújítása 
látszik a megfelelő megoldásnak.

V. F. 
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Lovassport
Gödi siker díjugratásban
Kiváló híreket kaptunk a Gödi Sportegyesület Lovas Szakosztályának 
egyik fiatal versenyzőjéről, aki a  közelmúltban Gödöllőről igazolt 
a Duna-parti egyesületbe, és máris büszkén számolhatunk be díjug-
ratásban elért eredményéről.
Erdős Nikoletta a GSE utánpótlásának egyik reményteli tagja. Az ifjú 
hölgy a közelmúltban, Fantastic nevű ötesztendős kancájával Pilis-
jászfalun megnyerte az Aranyos Kupa soros fordulóját, s ezzel bizto-
sította a helyét az országos döntőben, ahová összesen két negyedik 
és egy első hellyel kvalifikálta magát. 
Erdős Nikoletta és az  általa lovagolt Fantastic is a  fiatal ló-lovasok 
korosztályába tartozik, így eredményük már csak emiatt is kimagas-
lónak számít.

V. F.

Niki és Fantastic a Tattersallban rendezett Aranyos Kupán 2. helyezést 
szereztek; az országos finálé előtt, október elején a Pest megyei döntő vár rájuk

Vb-negyedik lett a K4 
Duisburgban
Negyedik helyen végzett a  duisburgi ka-
jak-kenu világbajnokságon a  Kammerer 
Zoltán, Kulifai Tamás, Pauman Dániel, Tóth 
Dávid összeállítású egység. A  férfi kajakné-
gyesek 1000 méteres számának fináléjában 
a  két gödivel felálló olimpiai ezüstérmes, 
Eb-harmadik négyesünk hajóját az  oroszok, 
a  csehek és az  ausztrálok előzték meg. (Ka-
mera és Toma utánpótlás korában a Gödi SE 
kajakosa volt.)

Kajak-kenu
Ifjúsági és U23-as Magyar Bajnokság
eredmények (MAFC):
2. helyezettek: Hagymási Anita (U23) K1 200 m 
Sólyom Dóra, Ihllye Katalin, Slezsák Zsuzsanna (ifi) K1 3×200 m 
váltó

3. helyezettek: Sólyom Dóra (ifi) K1 1000 m 
Freisták Péter, Kmetty Máté (ifi)  K2 1000 m 
Freisták Péter, Oláh Gergely, Édelmayer Donát (ifi)  K1 3×200 m 
váltó

Eredmények:
1. helyezettek: Korompai László, Báthory Dániel, Velky Donát (GSE, MK1 I. korcsoport, 
2000 méter, csapat); Velky Donát, Báthory Dániel, Korompai László, Mocsáry Gergő (GSE, MK1 I. 
kcs., 4×500 m, váltó); Horváth Hanga (GSE, K1 VI. kcs., 2000 m); Pattantyus Márk (GSE, K1 VI. kcs., 
2000 m); Sólyom Dóra (MAFC, K1 VI. kcs., 1000 m és 4000 m); Velky Domonkos, Kocsis Kristóf, 
Luczó Bence (MAFC, K1 IV. kcs., 3x200 m, váltó).

2. helyezettek: Horváth Krisztina, Sipos István, Matyus János, Sinkó Panna (GSE, MK1 II. kcs., 
4×500 m, váltó); Seregi Balázs (GSE, K1 IV. kcs., 2000 m); Angyal Petra, Gerencsér Liliána, Horváth 
Csenge, Sipos Boglárka (Tisza BalneumTiszafüred – GSE, K4 IV kcs., 1000 m); Sólyom Dóra (MAFC, 
K1 VI. kcs., 500 m); Gecse Márton (MAFC, K1 IV. kcs., 4000 m); Luczó Bence (MAFC, K1 IV. kcs., 
4000 m); Luczó Gergő (MAFC, K1 VI. kcs., 4000 m).

3. helyezettek: Báthory Máté, Mocsáry Gergő, Bársony André (GSE, MK1 I. kcs., 2000 m, csapat); 
Korompai László (GSE, MK1 I. kcs., 2000 m); Rózsa Dénes, Sipos István, Matyus János (GSE, MK1 II. 
kcs., 2000 m, csapat); Fidlóczky Vilmos, Lukács István, Mocsáry Viktor (GSE, K1 IV. kcs., 3×200 m, 
váltó); Lukács István (GSE, K1 IV. kcs., 1000 m), Gecse Márton (MAFC, K1 VI. kcs., 500 m és 1000 m); 
Rab Ábris, Varga Dominik, Luczó Gergő (MAFC, K1 VI. kcs., 3x200 m, váltó).

Programajánló
Szüreti sportdélelőtt 
szeptember 14-én
A Belépés Családostul mozgalom szervezői 
Szüreti sportdélelőttöt hirdetnek szeptem-
ber 14-re, a GSE alsógödi sporttelepére.

Futóversenyek:
8.30-tól:
futóverseny a gyermek labdarúgóknak 

8.50-től:
családi futóverseny

9.15-től:
800 méteres futóverseny a 10 év alattiaknak

9.30-tól:
2000 méteres futóverseny

10.00-től:
5000 méteres futóverseny

11.00-től:
Eredményhirdetés

Labdarúgás:
9.15-től:
Városi Utánpótlás Kupa (VUK)
(Eredményhirdetés a döntő mérkőzés után.)

Egyéb sportolási lehetőségek:
tollaslabdázás, pingpongozás, kosárlabdázás.

Részletes információ:
belepescsaladostul.mindenkilapja.hu

Kajak-kenu
22 gödi érem az utánpótlás ob-ról
Remekül szerepeltek a gödi kajakosok a Velencei-tavon megrende-
zett Gyermek, Kölyök és Serdülő Magyar Bajnokságon, amely egy-
ben a Kolonics György Emlékverseny is. A sukorói kajak-kenu via-
dalra 70 klub összesen 3834 beülője nevezett, köztük a Gödi SE és 
a MAFC kajakosai, akik a három versenynap alatt 22 alkalommal sze-
rezték meg az első három hely valamelyikét. A fiatalok egyéni, váltó- 
és csapathajó-számokban egyaránt a legjobbak közt teljesítettek.

V. F.
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A két kölyökválogatott, korosztályos magyar bajnok, Luczó Bence (MAFC, 
balról) és a jövő évi serdülő keretbe kvalifikált Lukács István (GSE)

Fotó: Luczó Péter 

A Göd Kupán rendre sikert aratnak a sportág-népszerűsítő 
indiánkenu-futamok. A 19-es hajóban elöl Váczai Enikő, aki épp 
a maraton vébére készült, mögötte Barazutti László és Hamar János 
korábbi szakosztályvezetők, a kormánynál László Csaba

Futás
Újabb sikerek az egyéves Gödi 
Futóklub eredménylistáján 
A Gödi Körkép májusi számában már bemutattuk a 2012 
augusztusában alakult Gödi Futóklubot, melynek tag-
sága tavasz óta mintegy húsz százalékkal gyarapodott.  
– Jöttek fiatal lányok, anyukák, és növekedett a triatlo-
nosok száma is. Csütörtökönként tartjuk a  klub közös 
futásait. Jó a  hangulat, van motiváció, és továbbra is 
a mozgás öröme, az egyéni célok megvalósítása moz-
gatja az  informális, ingyenes klubot. Többen tartanak 
a  Gödi Futóklubbal Vácról, Kosdról és más környező 
településről – mondta el lapunknak Németh Györgyi 
a klub létrehozója, a BSI futónagykövete.

A Gödi Futóklub teljesítései
UltraBalaton: dr. Bognár Viktor, Németh Györgyi (csapatban). Félmaraton 
Mánia: Nagy Lajos. K&H félmaraton: Martin Curtis (1:37:53), Polacsek Ferenc 
(2:29:43), Kovács Zsóka (2:15:04), Stolba Andrea (2:29:43). Rocky Balboa 
(19,4 km, 829 m szintemelkedés): Oláh András. Fétis Cross (Göd):  Kovács 
Zsóka, Stolba Andrea, Nagy Lajos, Hódosi Lajos, Oláh András, Polacsek Ferenc. 
BalatonMan (IronMan féltáv): Marik Balázs (kategóriájában 2. hely, 5:07:26), 
Németh Györgyi (kategóriájában 4. hely, 7:11:52). Zugspitze terepultra 
(35,9 km, közel 2000 m-es szintkülönbség): dr. Bognár Viktor (6:08:05).

Előzd meg a  kisvasutat (10 km, Verőce): Hugyecz Edina (Kosd) 2. hely. 
Nógrádi és bánki terepfutás (mindkettő 14 km): Hugyecz Edina 3. 
hely (mindkettőn). Börzsönyi hegyi terep félmaraton: Hódosi Lajos 
(kategóriájában 1. hely), Oláh András, Németh Györgyi. Suhanj, 6 órás jó-
tékonysági ultrafutó verseny, Szigetmonostor: dr. Bognár Viktor (58,084 
km-rel a 45 egyéni indulóból a 15. helyen végzett), vegyes váltóban 10. lett 
a  Polacsek Ferenc, Stolba Andrea, Kovács Zsóka, Kadocsa Anna négyes. 
Női váltóban első lett Bánki Dóra, Hajdu Alexa, Dublinszki Rita és Németh 
Györgyi.

Kajak-kenu
20 éves jubileumát ünnepelte 
a Göd Kupa

A nyár utolsó napján – a verseny tiszteletére visszatérő kánikulá-
ban – több száz fős közönség előtt rendezte meg a Gödi SE idén 
30 éves Kajak-kenu Szakosztálya és a Dunai Vízisport Alapítvány 

a jubileumi, XX. Göd Kupa kajak-kenu versenyt. 
Délelőtt a korosztályos kajakfutamokra kilenc klubból összesen 183-
an neveztek (297 beülő), jóval többen, mint az előző évben (152 kaja-
kos, 227 beülő). A 20 futam – a törpéktől az ifi/felnőtt nyílt kategóriá-
kig – összesített eredményei alapján a csapatversenyt a MAFC nyerte, 
a második helyen a vendéglátó GSE, míg harmadikon a Váci Hajó vég-
zett. A szervezők a GSE és a MAFC részéről 90 kajakost regisztráltak, 
mintegy 130 beülővel.
A  jubileumi versenyen, új sportágként a  GSE tavasszal alakult sár-
kányhajósai debütáltak, akik bemutatójuk után baráti és szakmai is-
merkedésre invitálták az érdeklődőket.
Délután, a hagyományoknak megfelelve a népszerűsítő kenu „öröm-
futamokra” került sor. A 13 kategóriában összesen 120 egység mint-
egy 400 indiánkenusa vett részt.
A kajakosok között a legfiatalabbak (a „törpék”) győztese megkapta 
a  Váci Kajak-Kenu Baráti Kör – elnökük Kammerer Zoltán – által fel-
ajánlott vándorkupát, amelyet Török László elnökségi tag adott át. 
A  kenufutamok során a  Czapkó Miklós, Fodor Balázs és Rotary Klub 
szponzori kupái is gazdára találtak.
A résztvevők lelkesedését mutatja, hogy volt olyan fiatal, aki délelőtt 
két, délután 4-5 futamban is vízre szállt.
A  nap során megannyi korosztályos bajnok mellett találkozhattunk 
több, nemzetközileg is eredményes egykori GSE-sportolóval, többek 
közt Váczai Enikővel, Slezsák Istvánnal, Pélyi Dáviddal, Hamar Péterrel, 
Hagymási Rékával, Oláh Gergővel és Freisták Péterrel.
A szervezők figyelme még arra is kiterjedt, hogy a 2000 méteres pálya 
déli fordulóját óriáskivetítőn keresztül szemlélhette a népes közönség.
Göd város egyik legnagyobb sportrendezvényét – a  Dunakanyar 
egyik legjelentősebb vízisport-eseményét – a média is megkülönböz-
tetett figyelemmel kísérte: a Magyar Televízió alkalmi forgatócsopor-
tot küldött a kupára, s több jelentős online hírportál és rádióállomás 
is beszámolt a jubileumi Göd Kupáról. A Gödi Körkép, a Göd Városi Te-
levízió és a Dunakanyar Régió főszerkesztői (Koditek Bernadett, Walter 
Béla és Vetési Imre) ugyancsak ellátogattak Alsógödre.
A sportnapot a Kamaz, majd a Scarabeus koncertje zárta; sötétedés-
kor pedig tűzijáték szolgáltatta a látványosságot.
A teljes eredménylisták a www.godikajak.hu oldalon megtekinthetőek.

Vasvári Ferenc

A XX. Göd Kupa kajakfutamainak gödi 
dobogósai: 
1. helyezettek: Horváth Csenge, Sipos Boglárka, Sinkó András (GSE), valamint Gecse 
Márton (kétszer is), Luczó Bence, Sólyom Dóra (MAFC).

2. helyezettek: Velky Donát, Bársony Ottilia, Lukács István, Bankhardt Bendegúz, 
Horváth Krisztina (GSE), valamint Varga Dominik, Pozsonyi Patrik, Rimár Szonja (MAFC).

3. helyezettek: Mocsáry Gergő, Horváth Csenge, Sinkó Panna (GSE), valamint Csitári 
Henrik, Luczó Gergő, Luczó Bence, Dolhay Csongor, Slezsák Julianna, Velky Domonkos, 
Oláh Gergely.
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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.
2131 Göd, Pf. 12
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. augusztus havi számunkban 
közölt rejtvény megfejtése: „Száz férő-
helyes új óvoda épül Gödön.”

Gratulálunk a helyes megfejtést be-
küldőknek!

A nyertes ezúttal: Bogdányi Lászlóné

Szerencsés megfejtőnk a Katlan 
Bowling Klub ajándékutalványát 
nyerte.

Akciós C-vitamin 
a Vitamin Station-től!

1000 mg-os nyújtott felszívódású  
C-1000, 120 tablettás készítmény  

3520 Ft helyett

csak 2990 Ft.

Keresse most a Vitamin Station üzletében, 
a gödi Penny Market mellett.

www.vitaminstation.hu
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Gödiker Kft. – Minibolt
Felsőgöd, Verseny utca 23.

Nyitva tartás: 
Hétfőn zárva. K-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

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

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

Gyerekszemészet 
A Szemcsi optikában

Kilenc hónapos kortól…
Időpont: 

2013. 09. 21., szombat 9–től 14-ig
2013. 09. 28., szombat 9–től 14-ig

Bejelentkezés alapján!
Szakorvos: dr. Véghseő Andrea 

(Heim Pál Gyermekkórház)
A vizsgálat díja: 2.000 Ft/ fő

Gödön, Dunakeszin, Sződligeten és Vácon kedvezményes árak.
Elérhetőség: (06 20) 981-6676.

Több mint 20 éves tapasztalattal 
rendelkező gödi hangszerész vállal:

zongora- és vonóshangszer-
javítást, vonószőrözést, 

zongorahangolást.

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

SZEPTEMBERI AKCIÓK
Rodosz, 1 hét repülővel, önellátással 84 900 Ft/fő
Dalmácia, 5 nap busszal, reggelivel 69 900 Ft/fő
Tunézia, 1 hét repülővel, 4* all inclusive 109 900 Ft/fő
Málta, 1 hét repülővel, 4* reggelivel 99 990 Ft/fő
10 nap repülővel, önellátással 75 900 Ft/fő
ŐSZI SZÜNET
Mexikó, 12 nap  repülővel, 4* all inclusive 269 900 Ft/fő
Ciprus, 1 hét repülővel, 4* félpanzióval 90 900 Ft/fő
Párizs, Disneyland 7 nap busszal, reggelivel 108 500 Ft/fő
Tiroli élmények, 4 nap busszal, reggelivel 57 900 Ft/fő
Costa Blanca, 1 hét repülővel, önellátással 77 990 Ft/fő
A fenti ajánlatok nem tartalmazzák a járulékos költségeket (illeték, biztosítás stb.).

TÉLI ELŐFOGLALÁS 2013. 09.30-IG 
AKÁR -35 % KEDVEZMÉNY!
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P E D I K Ű R
Otthonában, kényelmes
körülmények között.

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

• 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!

MARKOV-ÁCS KFT.
TÜZELŐ- ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

KOMPLETT TETŐANYAGOK
Faanyag-védelem, gyalulás, megmunkálás, gerendák 

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

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

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

2131 Göd, Pesti út 116. Tel.: 06 27 345 098
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• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

Bankkártya-elfogadás

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

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

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

regisztrációs matrica pótlása
•  Opciós jog törlése
•  Származás-ellenőrzés

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

Dr. Horváth György ügyvéd

értesíti az ügyfeleit, 
hogy a gödi ügyvédi irodája változatlanul

– immár 40 éve –
fogadja ügyfeleit a Pesti út 81. szám alatt.

Félfogadás hétfőn és szerdán
14.30 és 17 óra között.

Telefon: (06 27) 345-200
és (06 1) 322-8015; fax: (06 1) 322-1273  

E-mail: iroda@horvathjakab.hu
Honlap: www.horvathjakab.hu

Felejtse el a magas gázszámlákat! Gondoskodjon ott
hona fûtésérôl megbízható faelgázosító kazánnal, pel
let kandallóval vagy hôszivattyúval, és élvezze a megta
karítás elônyeit! 

Fûtéskorszerûsítési Nyílt Napunkon, szeptember 21-én 
(szombat) 9tól 12 óráig ingyenes tanácsadással és 
pályázati tájékoztatóval várjuk bemutatótermünkben!

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

Lefaragna a fûtési 

költségekbôl? 

www.wagnersolar.hu

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

Wagner Solar - Gödi Körkép 84x124 mm Szeptember.indd   1 2013.08.28.   16:38:51

Sírkő, műkő és minden, ami cSak kő!

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

E-mail: lakatoskalman@freemail.hu 

www.koakobonkft.hu

Göd, Rómaiak útja és Nemeskéri utca sarok 
(a gödi újtemetőnél)
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Vásároljon tojást Ön is
közvetlenül a termelőtől!
Közel 30 éve működő családi gazdaságunknál egész 
évben kapható kiváló minőségű, saját termesztésű 
takarmánnyal etetett tojótyúkoktól származó étkezési 
TOJÁS több méretben, kedvező áron.
Viszonteladók jelentkezését is várjuk.
Áraink a piaci árváltozásokat követik, jelenleg:

S: 20 Ft / db
M: 25 Ft / db
L: 30 Ft / db

Elérhetőségeink:
Cím: 2131 Göd-Újtelep, Fóti út 6.
NYITVA TARTÁS:  
Hétfőtől csütörtökig: 7:00 – 15:00
Pénteken: 7:00 – 17:00 • Szombaton: 8:00 – 11:00
Telefon: (06 30) 990-7768
Facebook:  https://www.facebook.com/goditojas
Szeretettel várjuk régi és új vevőinket!

• 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
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Új! Új! 
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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

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

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

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

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

2132 Göd, Duna út 20-22.
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+36�30�336�0604  www. abélos-göd.hu
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10 ALKALMAS BÉRLET

3.500.� FT, RÉSZLETEK
A STÚDIÓBAAAAAAAAAAAAAAAAAAN!NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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        10 PERC
A SZÉP ÉS KARCSÚ

ALAKÉRT

17�ÉN
SZÜLINAPI AKCIÓ!!!

FFOFOFFOFOFOFOFOFOFOFOFOFOFOFOFOOFOFOFOFOFOFOFOFOFOOFOFOFOFFFFOFOFOFFOOOOFOFOFOFOFFFOFOFOFFOOOOOOOFOFOFFOOOOOOOOFOOOOOOFOOOOOOOOOOOFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYYLYLYLYLYLLLLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYYLLLLLLYLYLYYYYYYLYLYLLLLLLLYLYLYLYYYYLYYLLLLLLLLLYLLLLLLLYLLLLLLLLLLLLLLLLLL AAMAAAAAAA ATOS AKCIÓK, Ó
ÚJDONSÁGOK,
HŰSÉGPROGRAM

,

MINDEN
KOROSZTÁLYNAK!
SZEMÉLYRE SZABOTT
ODAFIGYELÉS
IGÉNY SZERINT
ÉLETMÓD � TANÁCSADÁS
SZÉP� KÁRTYÁT IS
ELFOGADUNK!

Őszi aKCió
2013. október 25-ig!

ingyenes szállítás 60.000 Ft felett!

Külső hőszigetelő
rendszer (megrendelésre)
pl. 8 cm-es 2635 Ft/m2

 10 cm-es 2935 Ft/m2

A csomag tartalma:
polisztirollap, üvegszövet háló,
ragasztótapasz, alapozó
700 féle szín, fehér árban 1,5 mm-es vakolattal

Fehér hengerelhető vakolattal
pl. 8 cm-es 2160 Ft/m2

 10 cm-es 2460 Ft/m2

érdeklődjön kereskedésünkben!
(Fenti áraink bruttóban értendőek!)

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 meghosszabbítva szeptember 30-ig!

Kirabolták a vásárlók
az üzletet! Kirabolták a vásárlók

az üzletet!

Mosógépet, hu?to?t,
stb. Mosógépet, hu?to?t,

stb.

Sanyi még több
árut szerzett! Sanyi még több

árut szerzett!

Kifogytunk... Kifogytunk...

...hát újratöltöttünk!!! ...hát újratöltöttünk!!!

Nézd meg egyre
bôvülô választékunkat!

Nézd meg egyre
bôvülô választékunkat!

Sanyi várja hívásod
06 70 508 9145!

Sanyi várja hívásod
06 70 508 9145!

Sanyi várja hívásod
06 70 508 9145!

Sanyi várja hívásod
06 70 508 9145!
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A hírdetés
felmutatója
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átalakítót

kap

300.-Ft

A hírdetés
felmutatója

értéku
átalakítót

kap

300.-Ft

hogy eladják-e
neki olcsón a
megmaradt

árukat.

Sanyi sikerrel járt,
és jól bevásárolt!

Sanyi várja hívásodat
06 70 508 9145!

Sanyi várja hívásodat
06 70 508 9145!
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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

Gyermekintézményben pszichológus 
részére helyiség kiadó.
Érdeklődni a (27) 532-990-es 
telefonszámon lehet.

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

A MONAFAKTURA MŰTEREM 
fél áron kiárusítja megmaradt 
kézműves termékeit. Csak időpont-
egyeztetéssel!
Telefon: (06 20) 931-1310
Mindenkit szeretettel várunk!

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

Költöztetést, fuvarozást, sittszállítást 
vállalunk – megfizethető áron. 
Telefon: (06-30) 441-9832.

ELADÓ TELEK SURÁNYBAN
Családi okok miatt eladó egy 1427 m2 
nagyságú telek Surányban, a Szentend-
rei-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 terveztek építeni. 
Víz a telken, gáz az utcában, csatornaépí-
tés 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.

Tel.: 06-30 740-6780
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KULCSMÁSOLÁS
pontfúrt és különleges kulcsok
ZÁRSZERELÉS, RUHA – ÉS 
SZŐNYEGTISZTÍTÁS, ÉLEZÉS, 
(kés, olló, korcsolya, fűnyírókés, 
láncfűrész stb.)
VARRÓGÉP SZERVIZ, CIPŐJAVÍTÁS
Göd, Alagút u. 3/b.
Tel.: 06-20-512-1002
Nyitva: 9-19-ig, Sze. és Szo.: 9-15-ig

Kisebb-nagyobb szobák festését, 
kültéri és tisztasági festést 
340 Ft/m2- től, mázolást, tapétázást, 
kőműves- és kertészeti munkákat, 
fuvarozást, valamint faházak 
karbantartását vállalom. Hívjon 
bizalommal!
Telefon: (06-70) 576-8925.



dr. Dragodán Katalin  Pénteken 1500-1700

bőrgyógyász, kozmetológus, venerológus

Ivicsics Edit
   

Kedden 1300-1700

klinikai gyermekpszichológus

dr. Kékesi Gábor

  

Hétfőn 1730-1930

főorvos, belgyógyász, nefrológus, diabetológus

dr. Kondér Béla

  

Kedden 1800-2000

szülész-nőgyógyász, gyermeknőgyógyász szakorvos

dr. Varga Imre

  

Kedden 1800-2000

urulógus szakorvos

dr. Nyisztor Magdolna Csütörtökön 1500-1700

pszichiáter szakorvos, jungi és kognitív-viselkedésterápiás képzettség

dr. Rull Csaba

   

Kedden 1700-1900

bőrgyógyász  
      

dr. Mocsai Lajos
  

Szerdán 1700-1900

ortopéd főorvos

Nagy Ildikó, Nagy Gábor Bejelentkezés szerint
ultrahangos vizsgálat

dr. Gellért Gábor  Bejelentkezés szerint
sebész, érsebész főorvos

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

2131 Göd, Pesti út 86.

Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig: 730-1930

Szombat: 730-1200

Homeopátiás termékek széles skálájával várjuk kedves vásárlóinkat!

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

Nyitva tartás: hétfőn zárva • keddtől szombatig:  8°° – 18°° • vasárnap: 8°° – 14°°



Legyen tiéd az év fogása
Tévé, internet, telefon együtt – akciós csomagáron!
Válaszd most bármelyik – akár a legnagyobb tévé-, internet- és telefonszolgáltatást 
együtt tartalmazó – Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel, és az év 
végéig csupán 2013 Ft a havi díj!

Az Invilág S csomag havi díja is például – 36 tévé- és rádiócsatornával, 15 M 
internettel és kedvező telefon-előfizetéssel – év végéig mindössze havi 2013 Ft,  
és 2014. januártól is csak 4990 Ft.

A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról 
érdeklődj a legközelebbi Telepontban, weboldalunkon vagy a 1288-as 
telefonszámon!

Telepontunk: Vác, Széchenyi u. 34.
Tel.: +36 27 303 344

Az ajánlat 2013. augusztus 26-tól visszavonásig érvényes, és a VDSL és optikai FTTH szolgáltatási területünkön belül, meghatározott területeken 
érhető el, új lakossági előfizetők számára. A 15M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége FTTH technológián 15,00/5,00 Mbit/s, garantált 
le- és feltöltési sebessége 7,50/2,50 Mbit/s, VDSL technológián 15,00/0,90 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,512 Mbit/s. Az 
előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 
12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák.
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Minden csomag

2013 Ft
havi díjért
év végéig

IN_33011812_OSZI_GodiKorkep_173x252_130901-F.indd   1 8/14/13   1:02 PM


