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Vegyen részt az 50 000 forint összértékű nyereményjátékunkban, 
és nyerje meg a fődíjat, amely a következőket tartalmazza:

Nyereményeink listáját az üzletünkben és a honlapunkon is megtalálják.
Sorsolás: 2013. december 27-én 12 órakor.

További információkért érdeklődjön nálunk:

10 éves a Kaméleon Szépségsziget

Cím: Felsőgöd
Kisfaludy u. 3.

06-27/33-01-01
Nyitva: h-p 8-19h

szo 8-12h

•  Muszkatal Tímea mesterkozmetikus 
(06 20) 955-3401

•  Raáb Gábor mesterfodrász 
(06 20) 378-5834

•  Juhász Judit fodrászmester  
(06 20) 287-7571

•  Kudella Katalin fodrász  
(06 30) 663-2614

•  Kujbus Éva mesterfodrász  
(06 20) 387-3019

•  Bónis Evelin műkörmös  
(06 30) 718-7829

2132 Göd, Kisfaludy utca 3. (orvosi rendelő utcája)www.kameleonszepsegsziget.hu • info@kameleonszepsegsziget.hu

• indiai fejmasszázs • hajmosás-, vágás-, szárítás • fodrászati ajándékcsomag 
• épített műköröm vagy pedikűr-manikűr • kozmetikai oxigénkezelés
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Testületi ülés szeptemberben
Munkaterv szerinti ülés – 2013. szeptember 25.

Elbírálták a bölcsődevezetői pályázatokat 
A Szivárvány Bölcsőde új vezetője Ráczki Marianna lett. A pályázat eredményéről 
külön cikkben számolunk be az 7. oldalon.

A költségvetési rendelet első félévi módosítása
A Képviselő-testület elfogadta Göd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési 
rendeletének első félévi módosítását, illetve az Önkormányzat gazdálkodásának 
első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót is. A témával részletesebben következő 
lapszámunkban foglalkozunk.

Módosították a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletet
A jelenlegi módosítás azt a kérdéskört szabályozza, hogy köztemetés esetén a te-
mettetésre kötelezhető hozzátartozó milyen körülmények fennállása esetén men-
tesíthető – részben vagy egészben – a temetés költségeinek viselése alól. 

Módosult a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata
Új munkakörként illesztették be a Szervezeti és Működési Szabályzatba a polgár-
mesteri referens pozíciót, amelyet jelenleg Vaczula Krisztina tölt be az Önkormány-
zatnál. A szabályzatba bekerült a csúsztatott munkarend (ügyfélfogadási rendhez 
igazodó) fogalma, illetve módosították a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásá-
nak rendjét is. 

Ingatlanok átadása
A Településellátó Szervezet kezelésébe adták át a    Göd, 6322/6 helyrajzi számú 
Kádár u. 49. szám alatti ingatlant, valamint a Göd, 4366 hrsz.-ú, Ifjúság u. 6. szám 
alatti ingatlant. Ez utóbbit a Németh László Általános Iskola térítésmentesen hasz-
nálhatja oktatási célokra. 

Sebességkorlátozás módosítása
A Nemeskéri-Kiss Miklós út mentén járda épült, ezért már nem indokolt a környé-
ken korábban bevezetett 30 km/órás sebességcsökkentés. Az  út egy szakasza 
azonban nehezen belátható, és gyakori a keresztező gyalogosforgalom is a vas-
útállomás elérése miatt, ezért a képviselők 40 km/órás sebességkorlátozó táblák 
kihelyezését szavazták meg.

Néhány városi tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos intézkedés
Az Önkormányzat bérbe adta a Göd, 4869 hrsz.-ú, illetve a Göd, 6801/280 hrsz.-ú, 
saját tulajdonában lévő ingatlanát. Két másik ingatlant pedig árverés útján kíván 
értékesíteni. Ezen ingatlanokról a 6. oldalon adunk tájékoztatást.

Intézményvezetői pályázat kiírása
Pályázatot írt ki a Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ intézményveze-
tői álláshelyére (részletek a … oldalon.). Az intézményt jelenleg Füle Jánosné meg-
bízott vezetőként irányítja.

Ingóságok felajánlása az Önkormányzatnak
A Göd, Széchenyi u. 87. 3/a szám alatti önkormányzati lakásban található, hagya-
tékból származó ingóságokat felajánlották az Önkormányzat részére. A 29 tételt 
a Családsegítő Szolgálat tudja hasznosítani.

Döntöttek az óvodai státuszigényekről
Megszavazta a testület a Kastély Központi Óvoda és a Kincsem Óvoda státuszigé-
nyeit. Dr. Nagy Atilla aljegyző elmondta: takarékos gazdálkodást követve csupán 
a legszükségesebb létszámemelésre tettek javaslatot az előterjesztésben. 

Működési támogatást 
kért a helyi buszjárat 
szolgáltatója 
Újabb működési támogatást kért a várostól a Göd 
területén menetrend szerinti személyszállítást 
végző szolgáltató. Indokolásában a cég az üzem-
anyagárak drasztikus emelkedésére és egy sajá-
tos NAV-intézkedésre hivatkozott. Ez utóbbi a  fo-
gyasztói árkiegészítés maximumát határozza meg. 
A szolgáltatás így ráfizetésessé vált a mindössze-
sen négy sofőrt foglalkoztató cégnek, s ezért kéri 
az Önkormányzat további anyagi támogatását.
A helyi járat biztosítása nem kötelező önkormány-
zati feladat, azonban abban, hogy szükséges, 
valamennyi képviselő egyetértett a  szeptemberi 
testületi ülésen. Sok gyermek használja iskolába 
menet-jövet a buszszolgáltatást, és a temetői jára-
tok is hiánypótlóak, hiszen a Nemeskéri útra sem 
vonattal, sem helyközi busszal nem lehet eljutni. 
Hosszú távú megoldást keresve a képviselők úgy 
döntöttek: pályázatot írnak ki annak érdekében, 
hogy megtalálják azt a vállalkozót, aki a legkedve-
zőbb áron biztosítaná a város számára a jelenlegi 
szolgáltatást. A zavartalan buszközlekedés biztosí-
tása érdekében pedig december végéig a testület 
megadja a havi 500 ezer forintos működési támo-
gatást a jelenlegi szolgáltatónak.

Magánóvodák támogatása 
az új nevelési évben
Gödön évek óta minden óvodás kort elért gyer-
mek óvodai elhelyezése biztosított, habár jelenleg 
még csak az  ötéves kort betöltött gyermekek el-
látása volna kötelező önkormányzati feladat. A vá-
ros vezetése a kisgyermekes családok támogatása 
érdekében azonban – már évek óta – minden há-
roméves kort betöltött gyermek óvodai ellátását 
biztosította, szükség esetén akár magánintézmé-
nyek bevonásával is. A  támogatás ez esetekben 
úgy nyilvánult meg, hogy az adott magánóvodák-
kal kötött szerződés értelmében az önkormányzat 
hozzájárult a szülők által fizetendő térítési díjhoz. 
Az előző nevelési évben 15 000 Ft/fő/hó volt a tá-
mogatás mértéke. A  2013/2014-es nevelési évre 
– a  január hónaptól jelentősen megemelkedett 
állami normatívák miatt – a  város 10 000 Ft/fő/
hó támogatást fog fizetni a magánóvodákba járó, 
az  önkormányzati óvodákba férőhelyhiány miatt 
fel nem vett gyermekek után.
Dr. Nagy Attila aljegyző, az  előterjesztés készítője 
elmondta: a  most indult nevelési év várhatóan 
az  utolsó, amelyben jelentős mértékben be kell 
vonni a magánintézményeket az ellátás biztosítá-
sába. Ennek oka, hogy 2014 szeptemberében száz 
férőhellyel újabb négy óvodai csoport számára 
várhatóan megnyílik a Kastély Központi Óvoda Fá-
cán Óvodaegységének második épülete.
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Tájékoztató Göd város aktuális pénzügyi helyzetéről 
(Az összegek ezer forintban értendők.)

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számláin lévő összegek + pénztár): 300 319
A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számláin lévő összegek + 
pénztár):

5 381

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 35 884
A lekötött betétek összesen: 220 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + 
pénztárban lévő összegek + lekötött összegek):

561 584

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: 0
A mai napig befolyt 2013. évi adóbevételek összege: 1 000 146
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 
millió forintot meghaladó tételek:

–

A fenti táblázat a 2013. szeptember 25-ei állapotot mutatja.
Dr. Pintér György

alpolgármester

A Duna-part rendezése
Bertáné Tarjányi Judit főépítész előterjesztésében a belterületből kül-
területté minősítés mellett érvelt. A változás előnyeivel külön cikk-
ben foglalkozunk ugyanezen az oldalon.

Pótelőirányzat a közvilágítás fejlesztésére
A Rózsa, a Várdomb, a Csörsz és az István utcák közvilágításának fej-
lesztésére igényelt összeget az Önkormányzat a 2014. évi költségve-
tésbe tervezi be. 

Pótelőirányzat közművesítésre és urnafalépítésre
A Képviselő-testület pótelőirányzatot biztosít a Rómaiak útja 1829/5-
10 hrsz.-ú ingatlanok ivóvízellátásának és szennyvízelvezetésének 
megvalósítására. Az  önkormányzati tulajdonú ingatlanok iránti 
kereslet a  közművesítés után várhatóan nőni fog. A  testület pót-
lőirányzatot szavazott meg a TESZ részére urnafal építésére. A Ne-
meskéri-Kiss Miklós úti temetőben nincs már kettes urnafülke, s ez is 
indokolja a beruházás mielőbbi megkezdését.

Önkormányzati támogatást kért a helyi buszközlekedést 
biztosító cég
A menetrend szerinti helyi autóbuszjáratok közlekedésének biztosí-
tásához önkormányzati támogatást kért a szolgáltatást biztosító cég 
vezetése, arra hivatkozva, hogy a megváltozott körülmények miatt 
nem kifizetődő számára a  tevékenység. A  részletekről a  4. oldalon 
olvashatnak. 

Kérelem a MÁV-START Zrt.-hez 
Csatlakozott a  Képviselő-testület Sipos Richárd képviselői beadvá-
nyához, melyben a    MÁV-START Zrt. felé fogalmaz meg felkérést 
a vágányzári menetrendből fakadó késések és a vonatokon tapasz-
talható zsúfoltság enyhítése érdekében.

Tájékoztató a beérkezett hasznosítási pályázatokkal 
kapcsolatban 
Dr. Pintér György alpolgármester előterjesztésében tájékoztatást 
hallhattak a képviselők a Kincsem-istálló és a Szakáts-villa hasznosí-
tására kiírt pályázatokkal kapcsolatban. Részletes írásunk a 7. oldalon 
foglalkozik ezzel a témával.

Magánóvodák támogatása
A testület az idei évben is megszavazta a támogatást azon gyerme-
kek számára, akiknek nem jutott hely az önkormányzati óvodákban, 
és így a  város magánóvodáinak valamelyikébe járnak. A  témáról 
részletesebben olvashatnak a 4. oldalon. 

Az Előd utca egyirányúsításának kérdése
Panaszbeadványt vitt a testület elé az Előd utca egyirányúsításával 
kapcsolatban Popele Julianna beruházási osztályvezető. A  panaszt 
képviselő-testületi határozattal továbbküldték a  Közútkezelő Non-
profit Kft. Pest megyei hivatalához. Az  előírás szerint ugyanis egy-
irányúsítani kell minden olyan utcát, amelynek torkolatszélessége 
a főút felé nem éri el az 5,5 métert.

Jogszabály-módosítási javaslatot nyújt be a város 
Országgyűlési képviselőjén keresztül jogszabály-módosítási javas-
lattal fordul az Önkormányzat a kormányhoz. A javaslat tárgya, hogy 
új településrészek csatlakozása esetén a  lakcímek átírása után ne 
kelljen illetéket fizetni a Földhivatalnak. A kérdés Sződ-Nevelek 2014 
őszére várható csatlakozása miatt Gödön is aktuális. 

Külterületté nyilvánítják a Duna-
partot
Szeptemberi ülésén a  Képviselő-testület döntött arról, hogy 
külterületi besorolást kap a  felsőgödi gát, illetve az  alsógödi 
csónakháztól a  Kossuth utcáig tartó dunai partszakasz. E vál-
tozás előnye, hogy – rövidke szakaszoktól eltekintve – nem 
csupán a  kijelölt szabad strandok területén, hanem szinte 
a teljes gödi Duna-parton legálisan lehet majd fürdeni, úszni, 
strandolni. Több kilométer hosszú, fürdőzésre alkalmas part-
jával Göd igazi kuriózum lesz a Duna-parti települések között, 
s ez turisztikai szempontból mindenképpen kedvező helyzet-
be hozza a várost. (A gödiek tulajdonképpen évek óta fürdenek 
már az említett partszakaszokon, ám a most meghozott döntés 
után mindez már a szabályokkal sem fog ellenkezni.)
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Göd Város Önkormányzata meghir-
deti a 2013/2014-es tanévre a Wigner 
Jenő Önkormányzati Középiskolai 
Ösztöndíjpályázatot.
A pályázatra azok a Göd területén ál-
landó lakóhellyel rendelkező közép-
iskolai tanulók jelentkezhetnek, akik 
középfokú oktatási intézményben 
nappali tagozaton folytatják tanulmá-
nyaikat.
A megítélt ösztöndíjak folyósításának 
feltétele, hogy a  támogatott pályázó 
tanulói jogviszonya a  2013/2014-es 
tanévben megfeleljen a  pályázati ki-
írásnak, és folyamatos legyen.
Az ösztöndíj összegét a bírálók a be-
érkezett pályázatok száma, a pályázó 
szociális helyzete, valamint tanulmá-

nyi eredménye alapján határozzák 
meg. Az  ösztöndíj elbírálása szociális 
rászorultság, valamint a  pályázó ta-
nulmányi eredménye alapján történik.
A pályázati űrlap átvehető a  Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, 
titkárságán és a  Göd Városi Könyvtár 
mindkét telephelyén (Pesti út 72., Kál-
mán u. 13.) kölcsönzési időben, vala-
mint letölthető a  www.god.hu hon-
lapról is.
A pályázat átvételi elismervény elle-
nében leadható Csősz Anita pályázat-
felelősnél (27/530-032), valamint Göd 
Város Polgármesteri Hivatalának Ügy-
félszolgálatán (Göd, Pesti út 81.). 
A pályázat benyújtási határideje: 2013. 
november 15., 12 óra.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
2131 Göd, Jávorka Sándor u. 4/D

Árverező szerv megnevezése, székhelye Göd Város Önkormányzata (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.)
Árverés helye Gödi Polgármesteri Hivatal (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.) földszinti nagyterme
Árverés időpontja 2013. november hó 21. (csütörtök) 10.00 óra 
Árverésre kerülő vagyontárgy megnevezése, címe Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala által a Göd Belterület 409/A/4 hrsz. alatt felvett, természetben 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 

4/D szám alatt található 17,25 m2 területű „lakás” megjelölésű ingatlan a tulajdoni lapon II/1. sorszám alatti 1/1 tulajdoni hányadrésze. 
A tulajdoni lapon I/2. sorszám alatti bejegyzése az alábbiakat tartalmazza „Társasház” „Önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban 
meghatározott helyiségek”.

Kikiáltási ár Az 1/1 tulajdoni hányadrész ellenértéke: bruttó 1 500 000 Ft.
Vevő által megszerzett jog a vevő tulajdonjogot szerez
Licitlépcső mértéke A kikiáltási árhoz képest 100-100 ezer Ft-tal emelkedik
Árverésre kerülő ingatlan megtekintésének ideje, 
árverésre kerülő vagyonról az információadás helye, ideje

Göd Város Önkormányzat Beruházási Osztályának munkatársával, Juhász Anitával történő időpont-egyeztetés alapján
(telefon: 06-27/530-064).

Árverési előleg összege, letétbe helyezés módja, ideje Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt helyen és időben megjelenik és nyilatkozik arról, hogy a vételárral rendelkezik, 
továbbá árverési előleget letétbe helyezte, az árverési szabályzatot annak megismerése és tartalmának elfogadása után aláírta.
A letétbe helyezés módja: Az árverés megkezdése előtt három nappal az Önkormányzat számlájára történő átutalással. Az árverési előleg 
megérkezéséről az Önkormányzat Pénzügyi Osztálya az árverés megkezdése előtt igazolást állít ki.
Az árverési előleg mértéke: 100 000 Ft és az 1 000 000 Ft feletti rész 2,5%-a, azaz 12 500 Ft, összesen: 112 500 Ft.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
2131 Göd, Pesti út 95.

Árverező szerv megnevezése, székhelye Göd Város Önkormányzata (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.)
Árverés helye Gödi Polgármesteri Hivatal (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.) földszinti nagyterme
Árverés időpontja 2013. november hó 19. (kedd) 10.00 óra
Árverésre kerülő vagyontárgy megnevezése, címe Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala által a Göd Belterület 2690/9 hrsz. alatt felvett, természetben 2131 Göd, Pesti út 95. szám alatt 

található ingatlan a tulajdoni lapon II/6. sorszám alatti 1/1 tulajdoni hányadrésze.
Kikiáltási ár Az 1/1 tulajdoni hányadrész ellenértéke: bruttó 22 000 000 Ft.
Vevő által megszerzett jog A vevő tulajdonjogot szerez
Licitlépcső mértéke A kikiáltási árhoz képest 100-100 ezer Ft-tal emelkedik
Árverésre kerülő ingatlan megtekintésének ideje, 
árverésre kerülő vagyonról az információadás helye, ideje

Göd Város Önkormányzat Beruházási Osztályának munkatársával, Juhász Anitával történő időpont-egyeztetés alapján
(telefon: 06-27/530-064).

Árverési előleg összege, letétbe helyezés módja, ideje Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve adhat a részvételre képviseleti meghatalmazást, akinek a nevén az árverezési előleg letétbe 
helyezésre került.
Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt helyen és időben megjelenik és nyilatkozik arról, hogy a vételárral rendelkezik, 
továbbá az árverési előleget letétbe helyezte, az árverési szabályzatot annak megismerése és tartalmának elfogadása után aláírta.
A letétbe helyezés módja: Az árverés megkezdése előtt három nappal az Önkormányzat számlájára történő átutalással. Az árverési előleg 
megérkezéséről az Önkormányzat Pénzügyi Osztálya az árverés megkezdése előtt igazolást állít ki.
Az árverési előleg mértéke: 400 000 Ft és a 2 000 000 Ft 0,5%-a, összesen: 410 000 Ft.

„Bármilyen irányba is fejlődjenek jövőbeli fo-
galmaink, a külső világ tanulmányozása ahhoz 
a következtetéshez vezet, hogy a tudat tartal-
ma a végső valóság.” 

Wigner Jenő Nobel-díjas fizikus 
(1902–1995)

Wigner Jenő középiskolai ösztöndíjpályázat
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Pályázati kiírás 
intézményvezetői állásra
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te pályázatot hirdet a gödi Alapszolgáltatási 
Központ intézményvezetői álláshelyére. 
A megbízás 5 év időtartamra szól intézmény-
vezető beosztásban, családgondozó munka-
körben.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető 
a  Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, 
a Szociális Közlönyben, illetve Göd város hon-
lapján (www.god.hu).

Új vezető a bölcsőde élén
A szeptemberi képviselő-testületi ülésen 
kinevezték a  Szivárvány Bölcsőde új veze-
tőjét.  

Júliusban nyugdíjba vonult Joó Istvánné, az ön-
kormányzati fenntartású intézmény korábbi 
vezetője, aki 1974 óta dolgozott a gödi Szivár-
vány Bölcsődében, az  utóbbi közel húsz esz-
tendőben vezetőként. 
Göd Város Önkormányzata a  nyár derekán 
pályázatot írt ki a  megüresedett intézmény-
vezetői álláshely betöltésére. A testülethez két 
érvényes, a kiírásnak minden tekintetben meg-
felelő pályázat érkezett be, Horváth Zoltánné 
és Ráczki Marianna pályázata.
   Az  Önkormányzat Szociális Bizottsága nyílt 
ülésén külön-külön hallgatta meg mindkét 
jelentkezőt. Horváth Zoltánné korábbi pálya-
futása során nem dolgozott a gyermeknevelés 
területén, és nem volt bölcsődei gyakorlata 
sem. Ráczki Marianna a  Szivárvány Bölcsőde 
dolgozójaként pályázott a vezetői állásra, ren-
delkezik az adott területen elérhető legmaga-
sabb végzettséggel és több éves szakmai ta-
pasztalattal is, ezért a bizottság az ő pályázatát 
javasolta elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
A szeptember 25-i munkaterv szerinti testületi 
ülés első napirendi pontként tárgyalta a Szivár-
vány Bölcsőde vezetőjének kinevezését. Lenkei 
György, a Szociális Bizottság elnöke ismertette 
a  bizottság tagjainak javaslatát, a  képviselők 
pedig egyhangú szavazással döntöttek Rácz-
ki Marianna kinevezéséről, akit öt évre bíztak 
meg a Szivárvány Bölcsőde intézményvezetői 
teendőinek ellátásával.
   Lapunk kérdésére Ráczki Marianna elmondta: 
munkatársaival együtt továbbra is arra töre-
kednek majd, hogy a  gondjaikra bízott apró-
ságok az őket körülvevő világra nyitott, érdek-
lődő és fogékony fiatalokká váljanak. Terveink 
szerint lapunk novemberi számában hosszabb 
interjút közlünk a Szivárvány Bölcsőde frissen 
kinevezett vezetőjével.

(w)

Fejlemények a Kincsem-istálló és 
a Szakáts-kerti villaépület ügyében
Az önkormányzat május végén pályázatot írt ki két városi tulajdonban lévő, 
meglehetősen leromlott állapotú ingatlan felújítására és hasznosítására. A Sza-
káts-kertben évtizedek óta elhagyatottan álló szép villaépület, valamint a Göd 
egyik legrégebbi épített emlékének számító Kincsem-istálló sorsa – önkormány-
zati források és pályázati lehetőségek híján – hosszú évek óta megoldatlan volt 
már. A pályázatot az önkormányzat azzal a céllal írta ki, hogy lássa: van-e olyan 
komoly befektető, aki a város által támasztott feltételek elfogadásával vállalkoz-
na e két épület felújítására és hasznosítására. 
Az országos sajtóban is meghirdetett pályázatokra összesen ketten jelentkez-
tek. A szeptemberi testületi ülésen Markó József polgármester ismertette a két 
pályázat tartalmát.

A Szakáts-kerti villaépület hasznosítása
A Dunakeszi közigazgatási határán található, szépen gondozott közparkban álló 
elhanyagolt villaépületre Hetényi Péter, a dunakeszi Part Café tulajdonosa nyúj-
tott be pályázatot. A befektető az ingatlant legalább 100 millió forint beruházási 
összegből újítaná fel, úgy, hogy az épület homlokzata az eredeti állapotok sze-
rint megmaradjon. A helyreállított ingatlan 20 évre a vállalkozó saját tulajdonába 
kerülne, majd a szerződésben rögzített idő lejártával az önkormányzat tulajdo-
nába menne át. A működtetés joga azonban még további 20 évig a befektetőt 
illetné meg, egy megállapodás szerinti összegű bérleti díj fejében, amelyet már 
most egy összegben előre kifizetne. A  felújított épületben a pályázó éttermet 
kíván kialakítani. A Szakáts-kert – a pályázati kiírásban rögzített kikötésnek meg-
felelően – továbbra is bárki által szabadon látogatható közpark maradna. 

A Kincsem-istálló hasznosítása
Az 1846-ig postakocsi-állomásként, majd a  későbbi évtizedekben istállóként 
működő épület volt a  verhetetlen csodakanca, Kincsem telephelye. A  mára 
rendkívül leromlott állapotba került ingatlan felújítására és hasznosítására a Ne-
meskéri-Kiss-kúria tulajdonosa, Murvai Zoltán nyújtott be alapvetően inkább 
koncepcionálisnak tekinthető pályázatot. Az ebben megfogalmazott szándékai 
szerint az épületet az eredeti állapotokhoz hűen kívánná helyreállítani.  Az  in-
gatlan egy részében kereskedelmi tevékenységet végezne, más részében emlék-
helyet alakítana ki, ahol a legendás versenyló pályafutásával kapcsolatos tárgyi 
emlékeket és információs anyagokat tekinthetnének meg a látogatók. Az erede-
ti állapotához híven felújított U-alakú épületben büfé és ajándékbolt is működ-
ne. Koncepciójának megvalósításához Murvai Zoltán elengedhetetlennek tartja 
az épülethez tartozó parkolók kialakítását. Ezt azonban jelenleg akadályozzák 
a 70-es, 80-as években ide telepített, magántulajdonban lévő üzletek. 
A képviselő-testület szeptemberi ülésén úgy határozott: felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy kezdeményezzen egyeztető tárgyalásokat a  pályázókkal a  még 
tisztázatlan pénzügyi és műszaki részletek kidolgozására. A cél, hogy mindkét 
épület esetében mielőbb elkészülhessen a megvalósítás feltételeit rögzítő szer-
ződéstervezet. 

Koditek Bernadett

Az év végéig létrejöhet a Szakáts-villa felújítására vonatkozó szerződés, és 
megkezdődhetnek a munkálatok
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Van, aki épít, és van, aki 
rombol
A várdombi játszótéren és az  albakerti pihenőli-
getben új játékeszközöket helyezetek ki szeptem-
berben. A gyerekek nagy örömmel vették birtokba 
e játszóhelyeket, melyek gondozásába a szüleik és 
a környéken élők is besegítenek.
– Az  albakerti lakók kerestek meg azzal, hogy 
az  Ibolya utcával szemben lévő területen egy kis 
közösségi teret szeretnének kialakítani – nyilat-
kozta lapunknak Csányi József önkormányzati 
képviselő. – Gondozták a növényzetet, kitakarítot-
ták az  odahordott kerti zöldhulladékot, mi pedig 
konténert rendeltünk a  sittnek… Pihenőpadokat 
és piknikasztalt helyeztünk el, amit az  első nap-
tól örömmel használtak a kerékpárosok és az arra 
sétálók egyaránt. A  kialakított tűzrakó helyet is-
meretlenek sajnos tönkretették, számomra érthe-
tetlen módon… Természetesen kicseréltük, hogy 
ismét használható legyen. Legutóbb mérleghintá-
val és egy háromszemélyes rugós játékkal bővült 
a pihenőliget. Reméljük, hogy mindenki vigyázni 
fog rájuk, csakúgy, mint a  terület rendjére, tisz-
taságára is. Nekem már az  is elfogadhatatlan, ha 
a  kutyatulajdonosok olyan figyelmetlenek, hogy 
kedvencüknek megengedik, hogy a pihenőpadok 
közvetlen közelében, a láthatóan gondozott terü-
leten végezzék el a dolgukat.
A Várdombon tavaly kerítettük körbe a játszóteret, 
hasonló problémák miatt. Szeretnénk, ha a gyere-
kek tiszta környezetben játszhatnának. Az  elmúlt 
hetekben a várdombi játszótérre is került új pihe-
nőpad és néhány játékelem. Sajnos azonban né-
hány nap után a bebetonozott padot valaki kidön-
tötte, nyilván szórakozásból. Így kezdhetjük elölről 
a munkát. A történtek miatt hamarosan bekame-
rázzuk a  területet – mondta befejezésül Csányi 
József, aki töretlenül bízik abban, hogy egyre töb-
ben értékelik és óvják majd közös értékeinket.

„Ha hívnak, házhoz megyek!” – Csányi József 
képviselő a  (06 30) 817-3618-as számon várja 
a lakótársak megkereséseit.

Csányi József reméli: egyre ritkábban kell majd 
rongálások nyomaival találkozni a városban

A Nevelek csatlakozását előkészítő lakossági fórum eredményesen zárult. 
(Balról Hertel László, Markó József és dr. Szinay József)

Lakossági fórum Nevelek csatlakozásával 
kapcsolatban
A Sződ-Neveleken élők 2003-ban népszavazás útján döntöttek arról, hogy 
Gödhöz kívánnak csatlakozni. Tavaly április végén a sződi önkormányzat el-
fogadta Göd peren kívüli egyezségi ajánlatát a csatlakozás feltételeivel kap-
csolatban, így szinte biztosra vehető, hogy 2014 októberére Sződ-Nevelek 
immár hivatalosan is Gödhöz tartozik majd. 
A csatlakozási folyamat előkészítése érdekében Markó József, Göd polgár-
mestere lakossági fórumot hirdetett meg szeptember 27-re. Az érdeklődés 
a vártnál is nagyobbnak bizonyult: a felsőgödi Ady Klubot teljesen megtöl-
tötte a  döntően nevelekiekből álló hallgatóság. Az  eseményen a  gödi ön-
kormányzat részéről jelen volt dr. Pintér György alpolgármester és dr. Szinay 
József címzetes főjegyző is. A  gödi önkormányzat meghívását elfogadta 
Hertel László, Sződ polgármestere is.
Markó József tájékoztatásában elmondta, hogy a gödi önkormányzat lénye-
gében a népszavazás óta saját lakosaiként tekint a nevelekiekre. Kezdettől 
fogva megértően kezelte a helyzetet, hogy a Sződtől több kilométerre fekvő, 
elszigetelt településrész lakói nem tudják igénybe venni a sződi intézménye-
ket, ezért biztosította, hogy a neveleki gyerekek a gödi óvodákba és iskolák-
ba járhassanak, noha ez minden évben körülbelül 30 millió forintos pluszki-
adást jelentett a városnak. A csatlakozás technikai részleteivel kapcsolatban 
elmondta, hogy az okmányok – többnyire illetékmentes – átírását igyekszik 
gördülékennyé tenni az önkormányzat. Az okmányirodában külön ügyfélfo-
gadási időben foglalkoznak majd a nevelekiekkel, az önkormányzatnál pedig 
referens segíti az ügyintézést.
 A  közönség soraiból számos alkalommal hangzott el olyan hozzászólás, 
amely a sződi önkormányzaton kérte számon a településrész elmaradottsá-
gát. Hertel László sződi polgármester nem volt könnyű helyzetben, hiszen 
nemcsak a jelenlegi, de a korábbi képviselő-testületek jogszerű, ám morális 
szempontból olykor aggályos döntéseit és mulasztásait is rajta kérték szá-
mon a lakosok. Neveleken máig keskeny, járda nélküli földutakon közleked-
nek az ott lakók, nincs megoldva a vízelvezetés, sok helyen hiányzik a közvi-
lágítás, a csatornázás pedig az egész területen elmaradt. 
Markó József polgármester ígéretet tett a nevelekieknek arra, hogy a telepü-
lésrészről befolyó adókat ezeknek az utcáknak a fejlesztésére fordítják majd, 
és apránként itt is megindulhat a városiasodás. A tennivalók közül a csator-
názás megoldását sorolta első helyre. Ennek feltétele, hogy Neveleken létre-
jöjjön egy víziközmű-társulás, amely önálló jogi személyként köt szerződést 
a csatornázási projekt többi szereplőjével . 
A lakossági fórum egyik fontos hozadéka, hogy három fiatal hölgy még a fó-
rum alatt megkezdte a víziközmű-társulás szervezését. Markó József pedig 
felajánlotta, hogy az önkormányzat a gödi példák tapasztalataival és jogi ta-
nácsadással segíti majd munkájukat.
A neveleki csatlakozással kapcsolatos lakossági fórumon elhangzottak részletes 
összefoglalóját a Gödi Körkép novemberi számának mellékleteként adjuk közre. 

Koditek Bernadett
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KÖZÉLET

Jó megközelíthetőség, sok parkoló-
hely, irodák és mosdóhelyiség, ta-
karítható, tiszta udvar – a  feltételek 

adottak voltak ahhoz, hogy a  hétvégi 
piac iránti régi gödi igényt kiszolgál-
ja az  Önkormányzat. Kereslet és kí-
nálat egymásra talált: az  őstermelők 
egészséges, finom, helyi terményei 
és az  ezekre „éhes” fogyasztók, illetve 

a  feleslegessé vált saját holmikat áru-
lók, és az olcsó áron vásárolni szándé-
kozók sokasága. Többen emlegették 
már a legelső szombaton, s azóta a vá-
rosháza elérhetőségein is kifejtették: 
az  ötlet nagyon jó, komoly az  igény 
a  városban a  rendszeres hétvégi piac-
ra.– Az  első tapasztalatok alapján ér-
demes rendszeressé tenni a  szombati 

vásárokat. Amíg az  időjárás engedi, és 
kitart az  érdeklődés, minden szomba-
ton 8 és 13 óra között megnyit a piac. 
Az  udvaron egymástól jól elkülönítve 
kapnak helyet az  őstermelők és a  ga-
rázsvásározók. Az  eladóknak az  árusí-
tóhely egy darabig még ingyenes lesz, 
később azonban tervezünk egy ala-
csony helypénzt bevezetni, hogy a ta-
karíttatás költsége megtérüljön, illetve 
mód lesz asztalbérlésre is. Valóban úgy 
tűnik, hogy hiánypótló a piac működte-
tése, s örülünk a kifejezetten jó fogad-
tatásnak – mondta el lapunknak Markó 
József polgármester.
Őstermelők, garázsvásározók a részvé-
tel módjáról a Településellátó Szervezet 
központi telefonszámán – (06 27) 530-
600 – érdeklődhetnek  munkaidőben.

V. Pálfai Kinga

Szombatonként vásár a TESZ udvarán
Az első őszi vásár sikeresen debütált a Településellátó Szervezet udvarán. 
A  „nyilvános főpróbát” követően – a  szükséges engedélyek beszerzése 
után – október 12-étől szombatonként rendszeressé válik a termelői, illetve 
a bolhapiac az új helyszínen.

Szombatonként ezentúl őstermelői és bolhapiac várja a város lakóit a TESZ udvarán

PIACI NAPOK
Október 12-től minden szombaton.

Helyszín: a TESZ udvara
(2132 Göd, Duna út 5.) 

Bejárat a Kisfaludy utca felől!
Asztalpénz, helyfoglalás: 

(06 27) 530-600
 Vásározzunk együtt!

Azon a  bizonyos legelső (hétfői) reg-
gelen meglehetősen kaotikus helyzet 
alakult ki mindhárom gödi állomáson. 

Kisebb-nagyobb késéssel és igen zsúfoltan 
érkeztek a kora reggeli vonatok – becslések 
szerint száznál is több ingázó felnőtt és diák 
egyszerűen nem fért fel a szerelvényekre. 
Sipos Richárd önkormányzati képviselő még 
aznap a MÁV Start Zrt. vezérigazgatójához 
fordult egy hivatalos levéllel, amelyben mi-
előbbi intézkedéseket kért az új menetrend 
miatt kialakult problémák megoldása érde-
kében. 
Szeptemberi ülésén a  képviselő-testület 
valamennyi tagja csatlakozott a  jobbikos 
képviselő kezdeményezéséhez, és közösen 
kérték fel a vasúttársaságot, hogy a vasút-

vonal felújításának idejére is biztosítson 
az utasok számára elegendő szerelvényt és 
tartható, kiszámítható menetrendet. 
A testületi ülésen Markó József polgármes-
ter tájékoztatást adott arról, hogy az  ön-
kormányzat felkészült a  várható helyzetre: 
a  gödi állomásépület mindkét oldalán új 
parkolóhelyeket alakítottak ki, tekintettel 
arra, hogy a  vágányzár ideje alatt a  vasúti 
közlekedés a  gödi állomáson koncentrá-
lódik. A  zúzott kő szórásával kialakított 
új P+R parkolók azonnal megteltek gép-
kocsikkal. Ám nemcsak a  most kialakult 
helyzetben, hanem később is szükség lesz 
rájuk – mondta el a polgármester –, hiszen 
a vasútállomás épületével majdnem szem-
ben épül az új 100 férőhelyes óvodaegység, 

amelyhez mindenképpen kellenek majd 
újabb parkolóhelyek. 
Dr. Szinay József címzetes főjegyző beszá-
molt arról, hogy a  városvezetés a  prob-
lémák észlelése után azonnal felvette 
a  kapcsolatot a  vágányzári munkálatok 
irányításával megbízott Közlekedéstudo-
mányi Intézet vezetőivel. Azóta is rendsze-
resen továbbítják az  illetékesek felé az ön-
kormányzathoz beérkező panaszokat, és 
telefonon keresztül is tarják a  kapcsolatot 
az intézettel. 
A helyzet az  első napokhoz képest vala-
melyest normalizálódott, köszönhetően 
annak, hogy megnövelték a  vasúti sze-
relvények hosszát, ám az  „egyvágányos” 
közlekedés ideje alatt késésekre továbbra 
is számítani kell, hiszen elegendő egyetlen 
szerelvénynek késnie ahhoz, hogy a  teljes 
aznapi menetrend „boruljon”.
A vágányzár november 24-éig tart, azután 
várhatóan újra a  régi menetrend szerint 
közlekednek majd a  vonatok a  Budapest–
Vác–Szob vonalon.

W. B.

November végéig tart az egyvágányos 
közlekedés
Mint azt legtöbbünk az elmúlt egy hónap során már így-úgy megtapasztalta, szep-
tember 16-ától megkezdődött a váci vasútállomás átépítésének következő üteme, 
amely immár a személyszállító vonatok menetrendjének módosítását is szükséges-
sé tette. 
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Fél tízre már bizonyossá vált, hogy 
a  délelőtti színpadi programokat 
egytől egyig le kell mondaniuk 

a  szervezőknek. Persze a  legbátrabbak, 
a  bográcsos főzőversenyre benevezett 
csapatok a  sátorponyvák oltalma alatt 
már javában tüsténkedtek. És az  üres 
színpad melletti keverőpultnál álló fi-
atalember, ha fázósan is, de „felnyom-
ta” a  hangerőt. Szólt a  zene, rotyogtak 
a bográcsok, s a nyárson szédülten forgó 
ökör is lassan beletörődött a sorsába. 
Gyors telefon a  GSE sporttelepére: 
Igen, ha némi csúszással is, de a szüreti 
sportdélelőtt versenyszámai a szemer-
kélő eső ellenére is rendben követik 
egymást. (A kiserdei ligetben megren-
dezett programokról a  sportrovatban 
olvashatnak bővebben.)
Esőistentől aztán dél körül végre futot-
ta egy félmosolyra: a  felhők durcásan 
odébbálltak, és a rét lassan benépesült.
Egy óra tájban Markó József polgár-
mester végre hivatalosan is megnyit-
hatta a szüreti lovasfesztivált, s hama-
rosan érkeztek is a feldíszített fogatok 
– percek alatt igazi fesztiválhangulat 
kerekedett a  réten. A  sződligeti Kin-
csem Lovarda karusszel-bemutatóját 
követően pedig kezdetét vette a gyer-
mekprogramok sora. Volt tojásdobálás 
és kötélhúzó-verseny, malackergetés 
és ingyenes lovaglás.

Majd következett minden fesztiválok 
fénypontja, a  tombolanyeremények 
sorsolása! A  tombolajáték fődíját, Kö-
zép-Európa legszebb, legszelídebb, 
legjobb vérvonalú és legjobban bel-
ovagolt póniját a  piros mintás 78-as 
tombolajegy gazdái nyerték. 
A délutáni programok végén rövid 
értékelést kértünk Gusztos Rózsától, 
a  szüreti fesztivál egyik főszervezőjé-
től.
– Tagadhatatlan, hogy az idei szüreti lo-
vas fesztiválra a zord időjárás rányomta 

a  bélyegét. A  délelőtti néptáncbemu-
tatók elmaradását mindannyian sajnál-
juk. A  bográcsos főzőversenyre is ke-
vesebben neveztek a  megszokottnál, 
ám érdekesség, hogy az  első helyen 
egy most először induló kosdi családi 
csapat végzett. Méghozzá nem is akár-
milyen szabolcsi káposztával, amely 
mellé túróval töltött szilvát is kínáltak.
Jóllehet a délelőtt folyamán mindany-
nyian eláztunk kicsit, ám szerencsére 
a  lovas programok kezdetére elállt 
az eső. A hideg sem tántorított el ben-
nünket, és végül is valamennyien igen 
jól éreztük magunkat.
A malacfogó-versenyt a  gyerekek na-
gyon élvezték. A kötélhúzást és a tojás-
dobálást is. Ellenben a  zsákban futást 
a nagy sár miatt kihagytuk a program-
ból. 
Amit még fontosnak tartok megem-
líteni: amikor a  szervezés során fölke-
restem a gödi vállalkozókat, ők kivétel 
nélkül, lelkesen adtak tombolajutalma-
kat, igen komoly értékben. Ezért külön 
köszönetet kell mondanom nekik. 
Megjegyzem, ez volt az első olyan szü-
reti lovas fesztivál, amikor rossz idő kö-
szöntött ránk.
Remélem, jövőre ismét szikrázó napsü-
tésben találkozhatunk a Feneketlen-tó 
melletti réten.
A szüreti lovasfesztiválon és a kiserdei 
sportdélelőttön a  Gödi Televízió két 
stábbal is forgatott, riportok készültek 
a híradó és a sportmagazin számára is. 
A  felvételek megtekinthetők a  www.
goditemak.hu weboldalon.

W. B.

Szüreti lovasfesztivál – 
ezúttal esőben 
Kapucnis széldzsekiben dideregve, cuppogósra ázott cipőben érkeztem 
a Gödi Körkép tudósítójaként a Feneketlen-tó melletti rétre. A májusi eső 
aranyat ér. Ezzel vigasztaltam magam. Igen ám, de aznap szeptember 14-e 
volt, a VII. Gödi Szüreti Lovas Fesztivál napja. Az eső pedig nem akart alább-
hagyni.

A Kincsem Lovarda karusszel-bemutatóját már az eső elállta után élvezhette a közönség

A hagyományosan megrendezett malacfogó-versenyt a gyerekek nagyon élvezik. A riadt kis 
állatok viszont már kevésbé...
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Bár az  idei nyár igazán forró volt, 
a  fúrt kutakkal, esővízgyűjtő 
edényekkel ellátott gödi kisker-

tekben meg tudták oldani a vetemé-
nyesek locsolását. Így valóban gazdag 
és kiváló minőségű terményválaszték 
került a  kiállítók – huszonnégy gödi 
kertbarát – asztalaira. A tárlatot meg-
tisztelte jelenlétével a  Kertészek és 
Kertbarátok Országos Szövetségé-
nek elnöke, dr. Szent-Miklóssy Ferenc, 
illetve alelnöke, Nagy Kálmán, a gödi 
önkormányzat részéről pedig Lenkei 
György és Kovacsik Tamás bizottsági 
elnökök. 
Frissen vagy befőzve, esetleg sava-
nyítva fogyaszthatóak a  kertben ter-

melt finomságok, többszörös örömöt 
okozva a  kertésznek és családjának. 
Túl azon, hogy a  saját termesztésű 
gyümölcsök és zöldségek eredete 

ismert, s  a  minőségük megóvása, ja-
vítása érdekében végzett minden 
munkafázissal tisztában lehetünk, 
olyan sok örömöt ad a kiskertek gon-
dozása, ami semmi máshoz sem ha-
sonlítható. Hatalmas élmény megfi-
gyelni az egyetlen apró magból vagy 
zsenge palántából induló, hol hetekre 
korlátozódó, hol hónapokat átölelő 
folyamatot, melynek során a  növény 
kifejlődik, virágzik s  végül termést 
érlel. Nincs kedvesebb elfoglaltság 
a  „betakarításnál”, még akkor is, ha 
az csupán pár szem paradicsom a va-
csora mellé, vagy kosárnyi gyümölcs 
a lekvárfőzéshez.
Akik szívesen űzik ezt a  tevékenysé-
get, a  két kezük általi, napi gondos-
kodásuk mellett tapasztalják meg 
a  természet bőkezű háláját minden 
mozdulatukért.
A kert barátjává válni nagy élmény. 
Akár dísz-, akár haszonnövényeket 
telepítünk az  otthonunk köré, meg 
fogjuk lelni az  örömünket bennük. 
A kezdő kertészeknek pedig támasza 
lehet a tapasztalt kertbarátok klubja.

V. Pálfai Kinga

A Kertbarát Klub tagjai rendszeres tapasztalatcserével segítik egymást, ez is hozzájárul 
a sikeres kertészkedéshez

A betakarítás az egész éves munka jutalma. 
A kiváló minőségű termények méltóak 
a bemutatásra

Szarvasra kirándultak a Kertbarát Klub tagjai
A jól sikerült utazásról Zombory László 
titkár számolt be a Gödi Körképnek. 
Elsődleges céljuk a  szarvasi botanikus 
kert megtekintése volt, amely akkora, 
hogy akár el is lehet tévedni benne. 
A  kert érdekes, egzotikus növényei kö-
zött 1600-féle ritkaság található. 
Jó volt találkozniuk a  lelkes szarvasi 
lokálpatriótákkal is. Ők oldották meg 
a gödi társaság közlekedési problémáit 
a  helyi idegenforgalmi hivatal elekt-
romos kisbuszának segítségével. Így 
az  arborétumba utazás közben a  kert-
barátoknak lehetőségük nyílt a  város 
megtekintésére is. Méghozzá igazi kör-
nyezetvédőkhöz illően, csendes és füst-
mentes járművel.
– A  szlovák tájházban megismerhet-
tük a  régi paraszti élet mindennapjait. 
Láthattunk igazi búbos kemencét, va-
lamint megtudhattuk a  vizet is lepe-
regtetni képes, különleges festékek 
készítési módját. Sőt, bepillanthatunk 
a  ház titkos kamrájába is, ahová a  be-
szolgáltatások elől menekítette az élel-
met a  gondos gazda. Nagy élmény 
volt a  szárazmalom, amely épségben 

megúszta a téeszesítést, a privatizációt, 
és olyan jó állapotban van, hogy a mai 
napig őrölnek benne, persze már csak 
amolyan idegenforgalmi látványos-
ságként – sorolja a  gödi kertbarátok 
élményeit Zombory László. – Érdekes 
adomát mesélt el nekünk a  katolikus 
templom plébánosa, nevezetesen a tíz-
méteres toronysisak felrakásának kalan-
dos történetét. Megnéztük a  városnak 
nevet adó szarvas bronzszobrát, majd 
a kisbusz a vízi színházhoz vitte a társa-
ságot. A Hármas-Körös holtágának part-
jára épített, vártornyok közé ékelődő, 
görög amfiteátrumokra emlékeztető 
nézőtér, a  páratlan panorámát nyújtó 
vízi színház megtekintését mindenki-
nek ajánlom. Az erre vetődő utazó a vi-
lágért se hagyja ki a  botanikus kertből 
induló sétahajókázás élményét, amely 
során a  szépen kiépített Körös-part és 
az arborétum vízi ciprusai mellett meg-
csodálható a szélmalomra emlékeztető 
Trianon-emlékmű is. A  tartalmas, sok 
látnivalóval tarkított nap végén jó han-
gulatban érkezett meg Gödre a  lelkes 
kiránduló csapat.

Harapnivaló kiállítás
Fennállásának negyvenedik évében ismét megrendezte a  Kertbarát Klub 
őszi Kertkultúra Kiállítását a JAMH nagytermében. A három nap alatt számos 
látogatója volt az illatos, színpompás s minden bizonnyal zamatos tárlatnak.
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Hétköznapi integráció
Hétköznapi, mégis különleges élményemet szeretném megosztani 
az Olvasóval. Szeptember első szerdáján déltájban az Erdész utca 4. felé 
bicikliztem. Sütött az őszi nap kedvesen, barátságos illatok és vidám ze-
neszó mutatta a pontos utat.

Belépve a kerthelyiségbe, a kockás abroszos asztaloknál ebédelő társa-
sághoz csatlakoztam. A  tányérokba gulyás és töltött káposzta került. 
Buzgón csörömpöltek a kanalak, de nem tudott senki olyan ütemben 

falatozni, amilyen iramban a  kedves háziak hozták az  újabb fogásokat. 
A harsány jókedv szinte tapintható volt, s egyre többen csatlakoztak a nótá-
zókhoz, akiket harmonikán kísért Germán István és Béres Attila.
Az esemény különlegességét a társaság adta. A vendéglátók a Mozgáskor-
látozottakat Pártolók Klubjának gödi szervezete, az  ebédvendégek pedig 
a TOPhÁZ Speciális Otthon lakói. A két csoport harmonikus összhangban, 
családias légkörben múlatta az  időt. Lukács Józsefné, a  klub vezetője el-
mondta, hogy szeretettel látják a gyerekeket és a fiatalokat, s a közös készü-
lődés izgalma a klub tagjait is megmozgatta. A meghívottak örömét látva 
pedig úgy érzi, a kezdeményezés minden fáradságot megért, és bármikor 
szívesen megismételnék a találkozást. Bacsa Klára, a Speciális Otthon mun-
katársa arról számolt be, hogy gondozottjaik nagyon várnak minden alkal-
mat, amikor kimehetnek az intézmény falai közül, hiszen ilyenkor láthatják 
tágabb környezetüket, ilyenkor teremthetnek kapcsolatot a  külvilággal. 
Az a nyitottság és kedvesség, ahogy a nagymama-nagypapa korú klubta-
gok fogadták a gyerekeket, igazán megindító volt. És lehetőség szerint sze-
retnék is viszonozni mindezt egy visszahívással. Az  eseményen jelen volt 
Formanek Tamás, a TOPhÁZ igazgatója is, aki azt emelte ki, hogy számára 
a legnagyobb érték az, amikor egy civilszervezet nem csupán a saját prob-
lémájával tud foglalkozni, hanem nyitott más gondjára, bajára is. Elmondta, 
intézményvezetőként célja a nem ismerésből fakadó aggályok és félelmek 
falát lebontani. Mint fogalmazott, a  helyi közösségeknek meghatározó 
a szerepük a halmozottan fogyatékos embertársaik integrációjában. 
Az olyan helyzet alól, amikor testi vagy szellemi fogyaték határolja be ké-
pességeinket, sajnos egyikünknek sincs felmentése. Betegség, baleset bár-
melyikünkkel történhet. Azok, akik számunkra idegenek, de önhibájukon 
kívül fogyatékkal élnek mellettünk, csak arra vágynak, amire szeretteink, 
barátaink vagy mi magunk vágynánk hasonló helyzetben: az állapotot el-
fogadó, természetes viselkedésre, közösségi kapcsolatokra, a képességeink-
nek megfelelő tevékenységre, változatosságra, önzetlen szeretetre. 
Jó volt mindezt látni azon a szép szeptemberi napon a felcsillanó szemekben, 
az ölelésre táruló karokban, a gyengéd simogatásokban. Nos, ilyen a címben 
jelzett hétköznapi, ám a szó legnemesebb értelmében vett igazi integráció.

V. Pálfai Kinga

Bővítik a Váci 
Kormányablakot
Bővítési munkálatok miatt a  Váci Kormányablak 
(2600 Vác, Csányi László krt. 16.) 2013. szeptem-
ber 23-tól a  váci okmányiroda épületébe (2600 
Vác,  Csányi László krt. 45.) költözik át. Az ügyfelek 
hivatalos ügyeiket itt is reggel 8 órától este 20 órá-
ig tartó ügyfélfogadási időben intézhetik. A  kor-
mányablak átalakítása előreláthatólag november 
végéig tart.

Váci Kormányablak, Ügyfélszolgálati főosztály
A vendégek és a háziak is kitűnően érezték magukat, mindenki várja az újabb 
találkozást

Augusztus 23. és szeptember 24. között  
Gödön elhunytak
Zsiják Sándor Imréné (sz.: Darvai Györgyi) 49 éves
Busai János 73 éves
Józsa István 74 éves
Oldal Mihályné (sz.: Csóka Gabriella Anna) 85 éves
Kusz János Mátyás 73 éves
Szappanos Péterné (sz.: Jancsovics Matild) 81 éves
Csegedi Csaba 70 éves

Augusztus 23. és szeptember 24. között 
Gödön házasságot kötöttek

Sivó Roland és Tóth Zsuzsa
Sólyom Olivér és Besenyő Viktória Katalin
Ölvedi József és Varga Katalin
Brumár Péter és Halasi Dóra
Dr. Horváth László és Bán Andrea
Szabó Péter György és Szabó Marianna
George Bijoe Varghese és Kovács Marianna Krisztina
Bohács Róbert és Hevesi Erzsébet
Aros Tibor és Sárosi Edina
Juhász Antal és Németh Erzsébet
Selyem Zsombor és Krasznai Zsófia
Király Gergely és Pap Tünde Ilona
Mészáros Balázs és Herceg Mariann
Kiss Gábor Tamás és Pantali Brigitta
Dorszki Attila és Bory Krisztina Éva
Dr. Garbaisz Dávid és Dr. Nagy Klaudia Vivien
Molnár Tibor és Lamár Brigitta
Szalontay Tamás és Nagy Barbara
Leikep Károly és Szunyog Krisztina Erika 

Királyi Operettgála 
a magyar operett napján 
A váci Királyi Operettgála társulatának produkciójá-
val ünneplik október 27-én, Budapesten a Magyar 
Operett Napját. A RAM Colosseum nagyszínpadán 
ebből az alkalomból Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Ja-
cobi Viktor, Huszka Jenő, Ábrahám Pál fülbemászó 
dallamai hangzanak el. A fellépő művészek között 
ott lesz a  Gödön élő Berkes János operaénekes is. 
További információ: www.mimk.vac.hu
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Hajtsunk lassabban 
az Oázis lakóparkban!
Az Oázis lakóparkban élők közül néhányan 
azzal a  kéréssel fordultak szerkesztőségünk-
höz, hogy tegyük közzé a következő felhívást:
A lakópark lakó-pihenő övezetté nyilvánított 
terület, ahol a  gépjárművek a  KRESZ szabá-
lyainak megfelelően legfeljebb 20 km/óra 
sebességgel közlekedhetnek. Az autósok saj-
nos gyakran figyelmen kívül hagyják a sebes-
ségkorlátozást, és ezzel veszélyeztetik az ut-
cákon közlekedők, különösen a gyerekek testi 
épségét.
A lakóparkban élők kérik: aki a házak közötti 
utcákba behajt, lassítson és tartsa be a KRESZ 
előírásait!

Mérlegeli az állam 
a települések teljes 
adósságának átvállalását
Alaposan mérlegeli a  kormány, hogy a  tele-
pülések fennmaradó adósságállományát is 
átvállalja 2014. január elsejével – jelentette 
be szeptember 6-án a  hódmezővásárhelyi 
közgyűlésen Lázár János, a  Miniszterelnök-
séget vezető államtitkár a delmagyar.hu cikke 
szerint. 
Az online hírportálon olvasható tudósítás 
úgy fogalmaz: a politikus elmondta, hogy he-
teken belül érdemi döntés születhet, ami egy 
teljesen új önkormányzati rendszer alapját 
jelenti. Minden településen „nulla állapotot” 
érhet el az adósságállomány. 

(MTI)

Az ünnepségen a bócsai és a gödi önkormányzat is képviseltette magát. 
(Balról: Kiskopárdi Lajos, Szőke-Tóth Mihály, Markó József és Lenkei György)

Göd-Bócsa ünnepe

A 2/A főúton Budapestre tartó gödiek közül sokan naponta keresztül-
hajtanak Bócsán, a városnak ezen a mintegy százharminc házból álló, 
szinte önálló falu benyomását keltő részén. Valószínűleg sokan nem is 

tudják, hogy ez a terület alig száz évvel ezelőtt még egy kilencszáz holdas 
virágzó nagybirtok része volt. Rajta pazar látványt nyújtó neobarokk kas-
tély állt, amelyet impozáns kivitelének köszönhetően még a  Képzőművé-
szeti Társulat díjával is kitüntettek. Az egykori Schöffer-uradalom területén 
a néhány utcányi kis falu akkor nőtt ki a földből, amikor a birtokot 1942-ben 
kisajátították, és a Bács-Kiskun megyei Bócsáról mintegy ötven családot te-
lepítettek ide egy pusztító árvíz után. 
A településrész történetére és az életüket itt újrakezdő első telepesekre em-
lékeztek a helybeliek szeptember 29-én, Szent Mihály napján, a falu védő-
szentjének ünnepén. Tavaly, az áttelepítések 70. évfordulóján a gödi önkor-
mányzat hivatalosan is Bócsa emléknapjává nyilvánította szeptember 29-ét. 
Az itt élők kezdeményezésére és munkájuk eredményeként akkor adták át 
azt az emlékhelyet is, amellyel a közösség az elsőként ideérkezett családok-
nak kíván emléket állítani. 
 A falu ünnepén idén is szép számmal gyűltek össze a helyiek az emléktáb-
lánál, ahol Szelinger Tamásnak, a GÖD-BÓCSA-ért Baráti Kör elnökének kö-
szöntő szavai után Markó József polgármester mondott beszédet. Az Önkor-
mányzat és a lakosság nevében is örömmel üdvözölte az ünneplők körében 
a Bács-Kiskun megyei Bócsa település polgármesterét, Szőke-Tóth Mihályt, 
aki csakúgy, mint a tavalyi évben, most is magával hozta az „anyatelepülés”, 
a Kecskemét melletti Bócsa lakóinak jókívánságait. A beszédeket koszorú-
zás követte: az emléktábla alá a két város önkormányzata, a helyi baráti kör 
és néhány magánszemély helyezte el az emlékezés virágait. Lenkei György 
önkormányzati képviselő, a Szociális Bizottság elnöke és az ünnepi rendez-
vények egyik főszervezője ezután felkérte Markó József polgármestert egy 
díszoklevél átadására. Az elismerést Kiss József vehette át, aki egy hézagpót-
ló műben dolgozta fel Bócsa történetét.
Az ünneplők ezután – a hagyományoknak megfelelően – a falu szépen gon-
dozott, nagy közösségi parkjába vonultak, ahol még késő délutánig együtt 
töltötték az időt. Ahogyan az itt élők valamennyi közösségi összejövetelén, 
úgy most is Gál Tibor és felesége, Zsófia gondoskodtak a  vendéglátásról: 
ezúttal sertéshúsból főztek ízletes pörköltet, amelyből az  ünnepség vala-
mennyi résztvevője jóízűen megebédelhetett, s közben elbeszélgethetett 
a fedett színben elhelyezett asztalok körül.
A vendégek szórakoztatásáról – és az ünnepség méltó hangulatának meg-
teremtéséről – az Ifjúsági Fúvószenekar gondoskodott. A Németh László Ál-
talános Iskola tehetséges zenésznövendékeiből álló együttes vezetőjének, 
Nyikes Róbertnek Lenkei György adott át ajándékcsomagot, tolmácsolva 
a városrész lakóinak köszönetét. 

Koditek Bernadett

Útjavítások városszerte
Az elmúlt hetekben jártunkban-keltünkben 
azt tapasztaljuk, hogy a  töredezett, kátyús 
aszfaltutak hibáit sorra kijavítják. A  csapa-
dékos őszi-téli időjárás előtt megnyugtató, 
hogy nem kell az autókkal gidres-gödrös uta-
kon, „feneketlen” pocsolyák között lavírozva 
közlekednünk.
– A folyamatban lévő felújítások a 2006-os út-
építési program utolsó garanciális teljesítései. 
A  Beruházási Osztály munkatársai nagyon 
alapos felmérést végeztek az  idén annak ér-
dekében, hogy minden hibát kijavítsanak 
a  Swietelsky Magyarország Kft. által épített 
szakaszokon. A számos utat érintő munkával 
még a hideg idő beállta előtt végez a kivite-
lező – tájékoztatta a  Gödi Körképet Popele 
Julianna osztályvezető.
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Bonis Bona-díjas oktató
A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjjal 2013 tavasza óta 
a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző hazai és ha-
táron túli pedagógusok munkáját ismerik el. A díj neve a bonis 
bona discere (jótól jót tanulni) latin szentenciából származik. 
Markó Péter ács-állványozó szakoktató a  „Kiváló tehetséggon-
dozó” kategóriában Hoffmann Rózsa oktatási szakállamtitkártól 
vehette át a díjat.
 A  rangos elismerésben azok a  tehetséggondozók részesülhet-
nek, akik legalább öt tanéven keresztül kiemelkedő munkát vé-
geztek olyan gyerekek és tanulók körében, akikhez hátrányos 
helyzetük, speciális nevelési igényük vagy fiatal koruk okán nem 
feltétlenül kapcsolódik konkrét versenysiker, ám fejlesztésük és 
támogatásuk meghatározhatja későbbi életútjukat. Markó Péter 
patronáltjai mindazonáltal szép sikereket könyvelhettek el: a ne-
gyedik és a tizedik helyet szerezték meg az országos szakmun-
kásversenyen.

Régi-új oktatási rend
Ismét olyan kilencedikesek érkeztek az  iskolába, akik csupán 
három tanéven át járnak majd szakképzésre, ezért a kevés közis-
mereti tárgy mellett szinte a belépésük napjától elkezdik válasz-
tott szakmájuk tanulását. Aggódnak is értük a tanáraik, ugyanis 
a szakmunkásvizsga írásbeli része  gyakran megközelíti a főisko-
lai szintet. A végzősöket már a tanév elején „tesztelik”: most lesz 
a szintvizsga, ami a szakmunkásvizsga belépőjének számít.

Központban az arculat
A tanári kar közös munkájának eredményeképpen megszüle-
tett az  új oktatási struktúra, továbbá megalakult az  Arculat és 
Finanszírozás Tagozat, melynek feladata a külső források bevo-
nása, a pályázatok készítése és a médiamegjelenések koordiná-
lása. Igazi élmény volt a  meghívott diákok számára a  részvétel 
a  Kattárson, azaz a  Katolikus Társadalmi Napokon a  fővárosi 
Múzeumkertben, ahol egyedül képviselhették a  gödi oktatási 
intézményeket. Emellett – idén először – ellátogattak az újpesti 
pályaválasztási kiállításra is, s élni szeretnének a közelgő hasonló 
váci esemény kínálta lehetőséggel is. 

Nemzetközi cserediákprogram
A külhoni kapcsolatokat erősítendő, Rubovszky György Zsolt SchP 
iskolaigazgató, valamint a  nemzetközi kapcsolatokért felelős 
Ballagó Kornél Finnországban jártak, nevezetesen Äänekoski-
ban, ahol ígéretes projekttalálkozón vettek részt a  házigazdák 
mellett német, szlovák és dán szakiskolák tanáraival. Az  orszá-
gok közötti együttműködés október 21. és 24. között egy gödi 
iskolatalálkozóval folytatódik. Novemberben újraéled a koblenzi 
Carl Benz Schule-val korábban ápolt kapcsolat, melynek keretén 
belül német diákcsoport érkezik Gödre, majd a piaristák mennek 
Koblenz be szakmai gyakorlatra.

A város iskoláinak hírei
PIARISTA SZAKKéPZő ISKOLA

Jeles napok
A Búzaszem Iskolában november 30-án, az  András-napi bállal 
együtt rendezik meg a Varacskos röfögés nevű népzenei feszti-
vált és táncházat, ahol a különböző zeneiskolákból érkező gye-
rekek zenéjére táncolhat a közönség. Az est egy hagyományos, 
búzaszemes mesekoncerttel kezdődik majd, amelyet az  iskola 
zenetanárai állítanak színpadra a gyerekek nagy örömére. A ren-
dezvény nyitott minden gödi számára.

Népdaltanulás Navratil Andreával
A Búzaszemben Navratil Andrea, többszörösen díjazott népdal-
énekes tanít népdalokat a gyermekeknek, s kéthetente kedden, 
este hatkor a  felnőtteknek is. Ez a  lehetőség nemcsak a „búza-
szemes” szülőknek kínálkozik, hanem bárkit szívesen látnak. 
Szeptember 24-én, kedden este hatkor volt az első alkalom, ok-
tóberben 8-án és 22-én, november folyamán pedig 5-én és 19-
én folytatódnak a dalkör tervezett találkozói.

BÚZASZEM ISKOLA

A Bonis Bona-díjas oktató: Markó Péter

Navratil Andrea egy korábbi gödi koncertjén Berecz András 
társaságában énekelt a gyerekeknek
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Ötvenéves találkozó
Fél évszázad elteltével újra találkoztak az egykori osztálytár-
sak, akik még a Huzella Iskola elődjének tanulói voltak. A jeles 
eseményről Vizváry Vilmos és Debreceni Lászlóné számolt be 
lapunknak:

– 1955-ben kezdtük az iskolát, egy évvel a forradalom előtt. Még 
emlékszünk, amikor másodikos korunkban a szovjet tankok ke-
resztülrobogtak Alsógödön, az  „országúton”, ahogyan akkor 
a  mai Pesti utat neveztük. Évfolyamunk két vegyes osztályba 
járt alsó tagozatban: az egyik osztály az alsógödi strand közelé-
ben lévő Sívó-villa épületébe (ma ez a Kastély Központi Óvoda), 
a  másik osztály a  Petőfi Sándor utcában lévő, 1928-ban épült 
négytantermes iskolával szembeni Walch-villa épületébe. Felső 
tagozatban az akkori rend szerint egy leány és egy fiú osztályt 
alkottak a két vegyes osztályból. A leányok osztályfőnöke dr. Süli 
Ferencné, Mária néni, a fiúké Angyal Lukácsné, Otti néni volt. Ami-
kor 1963-ban befejeztük a  8. osztályt az  akkor Alsógödi Állami 
Általános Iskolában (ma Huzella Tivadar Általános Iskola), a leg-
többen továbbtanultunk. Sokan Vácra mentek, nyolcan az  ab-
ban az évben alapított Dunakeszi Gimnáziumba, de legtöbben 
pesti iskolákba jártak be.
Ezután már csak fél szemmel követhettük egymás életútját. (…) 
Először valamikor 1988 környékén, majd néha egyszer-egyszer, 
2008-tól viszont már évente tartunk évfolyamtalálkozót. 
Idén szeptember 7-én eljött a  nagy nap: az  50 éves találkozó! 
Hála a Jóistennek, sokan megéltük ezt a kort, de sajnos jó néhá-
nyan elhunytak már közülünk. 

Az ötvenéves találkozónk programja hagyományaink szerint 
alakult. Először néhányan a Huzella aulájában megkoszorúztuk 
az iskola igazgatóinak emléktábláját, majd az emlékezés virágai-
val felkerestük azoknak a  tanárainknak és osztálytársainknak 
a sírját, akiké Göd négy temetőjének valamelyikében található. 
Végül a Duna-parton fejeztük be a megemlékezést, ahol egy szál 
virágot bedobtunk a folyóba Schokácz Laci emlékére. Ő az alsó-
gödi strand mellett lakott, tavaly halt meg, és hamvainak egy 
részét a vízbe szórták. 
A strandról a Lord Garden étterembe mentünk, ahol kiváló ven-
déglátásban volt részünk. (…)
Nagy örömünkre szolgált, hogy mindkét, még életben lévő ta-
nárunk, Dombovári Izabella és Palásthy Károlyné sz. Nádudvari 
Anikó eleget tudott tenni meghívásunknak. (…) A távollévőkről 
is szó esett, aki tudott róluk valamit, elmondta a többieknek. (…)
Mindenki nagyon jól érezte magát. 
Este 10 óra felé búcsúztak el az  utolsó társak, akik múltjuk 
egyik legszebb szakaszára emlékeztek vissza együtt. Rájuk igaz 
az a bölcs megállapítás, amit valaki oly találóan írt be a Google-
galaxisba: 
„A barát az, aki megérti a múltad, hisz a jövődben, és elfogad an-
nak, aki vagy.” 

Jótékonysági bál
Jótékonysági bál 2013. november 16-án, 19 órától: Ezeregy 
éjszaka a Huzella Iskolában.
Varázslat, mese, barátok, ismerősök, szülők, nagyszülők, pedagó-
gusok, koktélok, ízletes vacsora, jó műsor, fergeteges hangulat.
Ezt ígéri  a Huzella Iskola jótékonysági bálja, melyet a tornacsar-
nokban rendeznek az iskola által szervezett programok, valamint 
az eszközbeszerzések támogatására. Minden érdeklődőt szere-
tettel várnak a szervezők!

Ovi-suli program
Az előző évekhez hasonlóan ovi-suli program indul az  iskolá-
ban. A foglalkozásokat szombat délelőttönként 9 és 11 óra kö-
zött tartjuk. 
Jelentkezni Zachár Zsuzsánál a  (06 20) 416-1700-ás és Balla 
Krisztinánál a (06 20) 581-8736-os telefonszámon lehet.

HuZELLA TIVADAR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Néhányan az egykori iskolatársak közül. (Balról: Hahnerné Bernyik 
Magdolna, Tóth Lajos, Debreceniné Lada Mária és Tóth István) 
 Fotó: Vizváry Vilmos

Indul a rovásírás-oktatás
Ötéves a „rovásiskola”. Az idei tanévben október 19-től indul a rovásírás ok-
tatása kezdőknek és haladóknak.
A foglalkozások minden szombaton délután 2-től 3 óráig tartanak.
Telefon: (06 27) 330-404 és (06/70) 616-7566.
 E-mail: klubturul@invitel.hu
Minden érdeklődőt szeretettel vár Farkas Éva (Felsőgöd, Margit u. 7.). 
A részvétel ingyenes!

Lámpáskészítő pályázat
Kedves Gyerekek és Felnőttek!

A Nemzetközi Sportovi a Gyermekekért 
Közalapítvány meghirdeti a II. Márton-napi 

lámpáskészítő versenyét óvodás és kisiskolás 
csoportok számára.

Előnyt élveznek a természetes és újrahasznosítható 
anyagok felhasználói.

Leadási határidő: 2013. november 7., 17 óra
(Ugri-Bugri Óvoda, Felsőgöd, Rákóczi F. u. 130.)

Eredményhirdetés:
november 8-án 17 órakor az óvodában.

Információ: (06 30) 453-5520
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A Példakép pályázat gödi nyertese

A Példakép Alapítvány azzal a  céllal jött létre, hogy 
a  legszélesebb nyilvánossággal megismertesse azo-
kat a  sikeres fiatal vállalkozókat, akik eddigi ered-

ményeikkel példaképei lehetnek pályakezdő társaiknak. 
A  pályázók közül szakmai zsűri választotta ki Magyaror-
szág 50 ifjú példaképét.
A gödi telephelyű Kisvakond-Park Kft. 2006-ban alakult, méghoz-
zá azzal a céllal, hogy a parképítés területén olyan megoldásokat 
alkalmazzanak, amelyek megfelelnek a modern kor támasztotta 
követelményeknek. A cég munkájában kertészmérnökök és táj-
építészek vesznek részt, s  kreatív megoldásaikkal igyekeznek 

eleget tenni ügyfeleik kívánságainak. Megbízóik elképzeléseit 
háromdimenziós látványtervekben modellezik. 
A Kisvakond-Park Kft. ügyvezetőjének, Nagy Csanád Áronnak 
munkáját a zsűri a cég dinamikus fejlődése, elért eredményei és 
elnyert díjai alapján példaértékűnek ítélte meg, és Magyarország 
50 példaképe közé választotta. Őt és csapatát az ősszel megje-
lenő  Példakép – 50 fiatal magyar vállalkozó című  kiadványban 
viszontláthatjuk majd, és a  közönségszavazáson Csanád az  Év 
Példaképe cím elnyerésére is esélyes.
– Az új kihívások, a megoldandó feladatok és az elért sikerek folya-
matosan motiválnak. Közös célunk, hogy az általunk tervezett és 
épített kertek ne csupán esztétikailag, de funkciójukban is tökéle-
tesen illeszkedjenek a megrendelő igényeihez. Az elmúlt években 
jó néhány kiállításon vettünk részt, s ezeken igyekeztünk bemu-
tatni, illetve idehaza meghonosítani újszerű elképzeléseinket. 
– Kérem, mondjon pár szót olvasóinknak a kezdetekről.
– Annak idején gyakorlatilag mindenféle pénzügyi háttér és 
komolyabb szaktudás híján, az  egyetem melletti pénzkereseti 
lehetőségként kezdtem el a  vállalkozás építését. Az  első idők-
ben egyedül végeztem a terepmunkát, magam jártam az üzleti 
tárgyalásokra, s  éjszaka készítettem a  látványterveket. Lassan, 
megfontoltan bővítettem a csapatomat, lelkiismeretes, tulajdo-
nosi szemléletű munkatársakkal. 
– És mi a helyzet napjainkban?
– Cégünk ma már meghatározó szereplője a  parképítési szek-
tornak, s  évről évre egyre nagyobb árbevételre teszünk szert. 
Gödön működik a telephelyünk, és – mások mellett – évek óta 
rendszeresen támogatjuk a gödi sportegyesületet.

W. B.

Kacagós, libbenős Mihály-napi 
forgatag
A Kincsem Óvodában boldog reneszánszukat élik a természe-
tes alapanyagokból, kézzel készített, egyszerű, ám elronthatat-
lan játékok. Ezek a tárgyak, ha hinni lehet a játékba belefeled-
kező, boldog pillantásokkal üzenő kicsiknek, ötletességükkel, 
fantáziát ébresztő kivitelezésükkel kiválthatják a multik csilivili, 
tiszavirág életű tömegcikkeit. Az óvodapedagógusok és a  lel-
kes szülők részéről ugyan odaadó, kitartó elfoglaltságot kíván 
minden esztendőben a  jótékonysági vásárra való előkészület, 
ám a  rendezvény látogatottsága – és bevétele – azt mutatja, 
hogy van igény az egyedi termékekre és a jó hangulatú közös-
ségi programokra. 

VPK

Kalendáriumi nap a Búzaszemben
– A Szent Mihály-napi szokások, vásárok emlékére rendeznek 
a Búzaszem Iskolában kirakodóvásárt, ahol a növendékek a ma-
guk által készített portékát árulják, játékpénzért. Ez az úgyne-
vezett kalendáriumi nap közös reggeli áhítattal indult, amely 
után az  alsó tagozatosok a  Kenyér osztály meseelőadását 
nézték meg Zelk Zoltán A búzaszem című történetéből, a felső 
tagozatosok pedig Guba András piarista atya gondolatait hall-
gathatták. A Barázda osztály kenyeret sütött az iskola saját ke-
mencéjében, délután pedig minden árus kipakolta az eladásra 
szánt termékeit: süteményt, szörpöt, szappant, apró játékokat, 
kincseket – magam is ott jártam, de késve érkeztem, minden 
elfogyott, mire körülnéztem.

Nagy Csanád Áron a fiatal vállalkozók versenyében még akár az első 
helyet is megszerezheti. A végső szavazás novemberben lesz 

Vásári forgatag táncházzal – gyerekek, szülők és óvó nénik járták 
a körtáncokat

A jeles napokra tematikus tevékenységsort szerveznek 
a gyerekeknek az iskolában – ezek a kalendáriumi napok
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Egy kutatónak nemcsak kötelessége, de a  legtöbb esetben 
szívügye is, hogy vizsgálatait és eredményeit érthető formá-
ban tárja a nyilvánosság elé. S erre mostanában egyre több 

lehetőség kínálkozik.
A Gödi SE által augusztus végén szervezett XX. Göd Kupa ka-
jak-kenu verseny kiváló alkalmat adott arra, hogy a  több mint 
ötven éve Gödön működő, mára már a  Magyar Tudományos 
Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjához tartozó Duna-kutató 
Intézet bemutassa az  utóbbi esztendők néhány fontos kutatási 
eredményét. 
Köszönettel tartozunk a szervezőknek, hogy lehetővé tették ne-
künk egy kisebb stand felállítását. A sportegyesület már több íz-
ben szervezett a sportolóknak oktatási, illetve szemléletformálási 
céllal előadásokat, amelyeket elismert szakemberek tartottak.
Talán a  legfrissebb és legjelentősebb eredmények egyike, hogy 
40 év után – a tavalyi évhez hasonlóan – újra tömegesen megje-
lent a dunavirág (fehér kérész) több Duna menti településen (Bu-
dapesten, Gödön, Tahitótfaluban és Vácon), ami a  folyó vízének 
jelentős tisztulását jelzi. A kérészek gyönyörű esti rajzásáról egy 
ismeretterjesztő posztert mutattunk be (a dunavirágról egyéb-
ként a Gödi Körkép szeptemberi számában olvashattak részletes 
beszámolót). 
Sokan érdeklődtek a  halbiológiai vizsgálatok iránt. Érthető mó-
don, hiszen a  horgászat közkedvelt hobbi a  gödiek körében. 
Színes, nagyméretű transzparensekkel, valamint preparált, illet-
ve akváriumokba helyezett élő halakkal hívtuk fel a  figyelmet 
a  hazai Duna-szakasz igen gazdag halállományára (jelenleg 59 
faj előfordulása igazolt). A gödi folyószakaszon is fokozottan vé-
dett magyar bucó, vágó- és törpecsík, selymes durbincs, valamint 
az idegenhonos (a Fekete-tenger irányából agresszíven terjeszke-
dő, az őshonos halfajokra veszélyes), különös megjelenésű géb-
fajok látványa kapcsán sok érdekes kérdést tettek fel a standunk 
körül nézelődők.

Igen nagy sikert aratott a gyerekek körében a mikroszkóp, amivel 
élő bolharákokat figyelhettek meg. Sokuk számára teknőseleség-
ként voltak ismerősek az  állandóan izgő-mozgó kis állatok, mi 
azonban arra is próbáltuk felhívni a figyelmet, hogy a városunk 
vizeiben egyedülálló módon az ország csaknem összes bolharák-
faja előfordul. Igaz tehát a kijelentés, amit bemutatónk jelmonda-
tának választottunk: Göd a bolharákok „fővárosa”! A megtisztelő 
címet különleges fekvésének és vízrajzi adottságainak köszönhe-
ti: a gödi lápban megtalálhatóak az Alföldre jellemző fajok, míg 
a  Duna-parti hideg vizű forrásokban hegyi fajok élnek. A  gödi 
Duna-szakaszon előfordul szinte az összes folyami bolharák, az Il-
ka-patak pedig a dombvidéki pataki fajokkal teszi teljessé a ké-
pet. Óvjuk, védjük tehát a település vizeit, hogy a következő ge-
nerációk is elbüszkélkedhessenek városunk gazdag élővilágával!
Azon a verőfényes nyári hétvégén mindanyiunkat örömmel töl-
tött el a gyermekek és a felnőttek részről tapasztalható érdeklő-
dés. Eltökélt szándékunk, hogy szemléletformáló, ismertterjesztő 
akciókkal a jövőben is a gödiek kedvébe járjunk.

 Borza Péter, Potyó Imre, Tóth Bence
 MTA ÖK Duna-kutató Intézet

Természetkutatás és ismeretterjesztés
Bemutatta legújaBB eredményeit a gödi duna-kutató intézet

A természettudományos alapkutatás egyik fő célja környezetünk megismerése, a természetben rejlő kölcsönhatá-
sok, törvényszerűségek feltárása, s a tényszerű ismeretek rendszerbe foglalása. 

Minden korosztály érdeklődést mutatott a Duna élővilága iránt
 Fotó: Bea István

Az akvárium alján megbújó gébet egyik-másik gyerek egészen 
közelről szerette volna megismerni  Fotó: Maglódi Ágnes

Egyik leggyakoribb gébfélénk a feketeszájú géb (Neogobius 
melanostomus) Fotó: Potyó Imre
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A hulladék kezelésének hagyo-
mányos módja, hogy ásunk egy 
nagy gödröt, és belelapátoljuk 

a  szemetünket. Szerencsére ma már 
a  többség számára világos, hogy 
nem ez a célravezető módszer. A sze-
mét, illetve a  szemétben található 
veszélyes anyagok ugyanis kimosód-
nak az esővel, és visszajutnak környe-
zetünkbe – s nem csupán az erdeink-
be, a  vadállatokat és a  növényeket 
mérgezve, hanem bizony a saját táp-
lálékunkba is. Éppen ezért ma már 
nagyon szigorú szabályai vannak 
a  hulladékok kezelésének, gyűjtésé-
nek, tárolásának és elhelyezésének. 
Ezek egy része a  hulladéklerakókat 
építő, üzemeltető vállalkozásokra 
vonatkozik (mit tehetnek bele, ho-
gyan, milyen biztonsági eljárásokat 
kell működtetniük, hogy még vélet-
lenül se jusson ki a tárolóból a szeny-
nyezés), de bizony nekünk is akad 
tennivalónk.

Szelektív gyűjtés, 
komposztálás
Az első lépés, hogy csökkenteni kell 
a  tárolókba jutó szemétmennyisé-
get. Vagyis amit csak lehet, külön kell 
gyűjteni, és lehetőség szerint újra-
hasznosítani. Ennek egyik fontos lé-
pése lehet a  lapunkban már sokszor 
ismertetett komposztálás, amellyel 
gyakorlatilag minden szerves hulla-

dék, ami a  lerakók „szemétdombját” 
növelné, visszaforgatódik, hasznosul 
a természetben, a kertünkben.
 A  szerves hulladék egyébként ve-
szélyesnek minősül: a  lerakókban le-
bomlik, miközben gázt fejleszt, ami 
belobbanhat, és begyújthatja a többi 
szemetet is – így keletkeznek a  hír-
adóban is látható vastag, fekete füst-
tel égő szeméttüzek. 
A göd-bócsai temetővel szembeni 
földútról megközelíthető zöldhul-
ladéklerakó-telepen tavasztól őszig 
zsákokba gyűjtve térítési díj ellené-
ben leadható a kerti hulladék. 
Az önkormányzat igyekszik népsze-
rűsíteni a lakosság körében a zöldhul-
ladék ártalmatlanításának leggazda-
ságosabb és legkörnyezetkímélőbb 
módját, a komposztálást. Két alka-
lommal is biztosított már a gödiek 
számára kedvezményes komposzt-

keret-vásárlási lehetőséget, és a jövő-
ben is tervez ilyen akciókat.  
Törvény írja elő az önkormányzatok 
számára, hogy az újrahasznosítható 
hulladék külön gyűjtését minden te-
lepülésen meg kell szervezni. Ennek 
formája is elő van írva, az  eddig sok 
helyen alkalmazott „szigetes” meg-
oldás a tapasztalatok alapján megbu-
kott. Szerencsére Gödön 2009 óta 
már más rendszerben, otthoni gyűj-
téssel és elszállítással működik a „sár-
ga zsákos” rendszer. Ugyanakkor van 
még mit tanulnunk nekünk is.
Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
szerint évente 4700 tonna kommu-
nális hulladék gyűlik össze Gödön. Ez 
a  lerakókban növeli a  szeméthalmot. 
Sokkal kisebb mennyiséget, csak 390 
tonnát gyűjtünk össze szelektíven – ez 
kevesebb mint a szemétmennyiség 10 
százaléka! A  magyarországi átlagnál 
azonban még így is jobb az  arány, 
vagyis ebben országos szinten fejlőd-
nünk kell. Ha nem odafigyelés nélkül 
dobálnánk a  legközelebbi szemetes-
be mindent, ami a kezünk ügyébe 
kerül, akkor a hulladékaink több mint 
fele újrahasznosítható lenne.

Szelektív fortélyok
Sajnos fordítva is igaz a  dolog: sok-
szor oda nem való holmikat is a „sár-
ga zsákba” rakunk. Így a  szelektíven 
gyűjtött szemetünk 30 százaléka vé-
gül mégiscsak a hulladéklerakók sze-
métdombjára kerül a  szétválogatás 
után: ennyit nem lehet újrahaszno-
sítani abból, amit mi arra szántunk... 
Ez a magas tévedési arány valószínű-
leg abból következik, hogy nem erre 
a  gondolkodásmódra szocializálód-
tunk – de remélhetőleg gyermekeink 
már ebbe nőnek bele. Éppen ezért 
tartanak nekik oktatásokat, foglal-
kozásokat: ezeken például különbö-
ző tárgyakat, csomagolásokat kell 

Szemétgyűjtés okosan
Civilizációnk sajnálatos velejárója, hogy minden, hozzánk hasonló életszín-
vonalon élő ember évente körülbelül 500 kilogramm hulladékot termel. Fél 
tonnát, fejenként! Elképzelni is nehéz… Vajon hová tűnik ez a sok szemét, 
mi történik vele, és milyen feladataink vannak ezzel kapcsolatban?

Példamutató önkéntesség a Németh László 
Iskolában
Szeptember 14-én az országos TE SZEDD! akcióhoz – a régióban egyedül-
álló módon – szinte teljes létszámmal csatlakozott a felsőgödi iskola. Több 
mint 780 felnőtt és gyerek, persze döntő többségében diák segédkezett 
tanáraik vezetésével a szemétszedő akcióban. Az iskola természettudomá-
nyi munkaközösségének vezetője, Bereginé Antal Csilla tanárnő segítette 
a kezdeményezést, amelyhez az esős, hűvös időjárás ellenére is csatlakoz-
tak a diá kok, a pedagógusok, a szülők és még  jó néhány felsőgödi lakos is. 
Az összegyűjtött hulladékot az országos akció szervezői szállították el.
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csoportosítaniuk a  szemétfajtáknak 
megfelelően. Jakab Júlia elmondta, 
hogy gyakori tévedés például, hogy 
a csipszes zacskókat fémnek gondol-
ják – pedig az is műanyag, csak fém-
színű...
Mire kell figyelnünk, mit rakhatunk 
a  szelektív gyűjtésre szolgáló sárga 
zsákba? Papírt, különféle műanyago-
kat és fémet. A  műanyagtárgyakat, 
flakonokat, tejfölösdobozokat nem 
kell elmosni – azzal nem védenénk 
a  környezetet, hiszen közben vizet 
és energiát pazarolunk De természe-
tesen ételmaradék sem maradhat 
benne, hiszen az megbüdösödhetne. 
A  PET-palackokat és kupakjaikat ne 
csavarozzuk össze – mivel ezek külön-
böző anyagokból készülnek, külön 
is dolgozzák fel őket, mindenképp 
szét kell tehát szedni őket valakinek 
előbb-utóbb.
Fontos, hogy az  UHT-tejek és a  gyü-
mölcslevek dobozait, amelyek több 
rétegből állnak (onnan lehet felis-
merni őket, hogy belül fémréteg 
van), ne dobjuk a szelektív szemétbe! 
A  műanyag-, papír- és fémrétegeket 
ugyanis nem lehet elválasztani egy-
mástól – így ezt nem lehet újra fel-
használni, a helye a kommunális sze-
métben van. A „szimpla”, fehérbelsejű 
tejesdobozokat viszont nyugodtan 
tegyük a szelektívbe!
Szintén ne rakjunk a  zsákba üveget! 
A szilánkok kiszakíthatják, elvághatják 
azt – van viszont öt helyszín is a  vá-
rosban, ahol üveget gyűjtenek (nem 
beszélve a visszaváltható palackokról, 

amiket az  üzletekben még pénzre is 
válthatunk).
Rengeteg olyan hulladék is van, amit 
sem a kommunális, sem a szelektív 
hulladékba nem tehetünk bele. Ezek 
a  veszélyes hulladékok. Ezek azért 
veszélyesek, mert mérgező anyagok 
lehetnek bennük/szabadulhatnak fel 
belőlük, mert fertőzőek, tűz- és rob-
banásveszélyesek, vagy például maró 
hatásúak lehetnek. Többek között ve-
szélyes hulladéknak minősülnek még 
a  radioaktív, sugárzó anyagok is, de 
ilyenekkel háztartásban nemigen ta-
lálkozunk.

Az olaj és a nehézfémek
Annál inkább például nehézfémek-
kel. Ezek mérgezőek, és az elemektől 
kezdve a kiégett izzókon át az elekt-
ronikai eszközökig nagyon sokfelé 
találkozhatunk velük. Némelyikben 
kadmium, másokban higany vagy 
ólom van – de szinte mindegy is, 
az egészségünket mindegyik károsít-
hatja, ha helytelenül kezeljük a hulla-
dékokat. Éppen ezért az akkukat, ele-
meket a kihelyezett gyűjtőedényekbe 
rakjuk, az  izzókat és a  fénycsöveket 
szintén. Ezeket, és például az  elekt-
ronikai hulladékokat is le lehet adni 
a TESZ udvarán, a Kisfaludy utca felőli 
oldalon.
 Egy másik veszélyesnek minősülő 
hulladék az  olaj. Ha ettől szeretnénk 
megszabadulni, ne eresszük a  lefo-
lyóba, mert elzsírosítjuk vele élővi-
zeinket. Elégetni sem jó ötlet, mert 
számos mérgezőanyag keletkezhet 
közben – például dioxinok, amelyeket 
a  legveszélyesebb vegyületek között 
tartanak számon. Talán emlékszünk 
még a  két évvel ezelőtti dioxinbot-
rányra – mekkora riadalom volt, ami-
kor kiderült, hogy dioxinnal szennye-
zett tápot adtak a  vágóállatoknak... 
A  használt étolajat leadhatjuk a  két 
iskolakonyhán munkanapokon 8-tól 
3 óráig. Innen elszállítják, ártalmatla-
nítják, majd újra felhasználják ezeket. 
 Sok olyan anyag létezik, amelyről 
az  emberek tudják, hogy veszélyes. 
A növényvédő szerek, a maró hatású 
anyagok, a festékek... Ezeket jóérzésű 
ember nem locsolná szét a kertjében 
– ne „öntsük” tehát a  többi szemét 
közé sem! Az  Önkormányzat időről 
időre szervez a  lakosság számára ve-
szélyeshulladék-leadást – erre legu-
toljára október elején került sor. 

 Kezeljük veszélyes hulladékként azt 
is, amiről nem tudjuk pontosan, mi-
csoda! Az  a  biztos, ha a  „gyanús”, 
beszáradt, olvashatatlan feliratú do-
bozban maradt anyagok mind a  ve-
szélyes hulladékok között végeznék 
útjukat...
Ne feledjük, a  környezetszennyezé-
sért, az  illegális hulladéklerakásért 
büntetés jár! Ha már úgyis elszállítjuk 
a  szemetet, akkor ne az  erdőbe önt-
sük ki (sőt, ha ilyet tapasztalunk, azt 
jelentsük!), hanem vigyük azt egyene-
sen a leadóhelyre – az építési törme-
lék kivételével (amelyhez mindenki 
maga rendelhet konténert) városunk-
ban minden típusú hulladék gyűjtése 
szervezetten, környezetbarát módon 
történik. További információkat a  le-
adóhelyekről és időpontokról a http://
www.god.hu/hirek/kornyezetvedelem/ 
oldalon találnak.

Pásztor Balázs

Paradicsomi 
állapotok
Idén nyáron óriási méretű pa-
radicsomok termettek az  egyik 
gödi konyhakertben. A  fenti ké-
pet Dudok Gyuláné küldte be 
szerkesztőségünkbe, aki kérdé-
sünkre elmondta: a  befőzőparadi-
csom-palántákat idén is ugyanúgy 
gondozták, mint mindig: csak ön-
tözték és kötözték. Nem kezelték 
őket semmiféle „növesztő szer-
rel”, mégis hatalmas, 50-80 dkg 
súlyú terméseket hoztak. A  képen 
az  egyik legnagyobb példány lát-
ható.

Üveg szelektív 
gyűjtése
A városban öt különböző helyen is 
elhelyezhetjük a háztartásban ösz-
szegyűlt üres üvegeket. 
Hol vannak ezek az üveggyűjtő 
konténerek?
–  A TESZ udvarán (Felsőgöd, Duna 

út 5.)
–  A Jávorka utcai zöldséges (koráb-

ban CBA) épülete mellett
–  A felsőgödi Spar parkolójában, 

a  Szeder utcai lakópark szom-
szédságában

–  A gödi posta melletti CBA-nál
–  Az Oázis lakóparkban, a Kiserdő 

és a Németh László utca sarkán 
lévő kisboltnál
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„Az öregség nem öröm...” – szögezi le félmosollyal Bátorfi József, 
a Kulturális Örökség Séta vezetője, a neveleki Ősz utca legutolsó 
„levelénél” állva. Göd város kulisszái között járunk, egy szikrázó, 
szeptemberi vasárnap délelőtt, azzal a céllal, hogy bepillantást 
nyerjünk Felsőgöd legendáriumába. A több mint 50 fős csoport 
átlagéletkora is „szép”, nem csak az  időjárás, amit nekünk kínál 
fel ráncos kezével a vénasszonyok nyara. Ahogy anno Párizsba, 
úgy Gödre is beszökik most az ősz, a  jelenlévők pedig múltról, 
régi időkről, gyerekkori emlékekről beszélgetnek (vagy sokat-
mondóan hallgatnak) az aranyló napsütésben. Milyen volt, hogy 
volt? – a  barázdált arcok derűje cáfolja a  fenti megállapítást, 
az egykori nyár mementói visszalopják a ragyogást, az örömöt. 
Amíg vannak történetek, addig édes az  élet, vagy ez a  reláció 
épp fordítva lenne igaz?
Ahogy Proust regényében a  teába merülő madeleine keksz, 
ugyanúgy indikátorként működnek sétánk felsőgödi állomásai. 
Az  emlékek már a  buszon sorjáznak, a  társaság apraja-nagyja 
megmártózik a memoár-folyamokban. A beszélgetés foszlányai, 
mind ugyanarra az ösvényre vezetnek: „Ritkán nézek televíziót, 
de a  Kisvárosi gyilkosságok című sorozatot nagyon szeretem, 
mert olyan, mintha a  hajdani Gödöt látnám újra.” „Gyerekként 
ide jártunk pecázni, és persze itt találkozunk a  lányokkal is, ők 

piócáztak, mi meg horgásztunk.” Nagy-, és kis sztorik között 
érkezünk a  felsőgödi iskola elvarázsolt kastélyához, az  egykori 
Szécsi ügyvédi rezidenciához. A  százados gesztenyék árnyéká-
ban megbújó eklektikus épület kincsesládaként őrzi a  régmúlt 
és a közelmúlt gyöngyszemeit. A Szécsi família, a század árvizei, 
Göd fejlődése, a háború, és néhány köpenyes kisiskolás arcukon 
a 80-as évek bizakodó mosolyával – hogy csak néhány „diát” em-
lítsek a kastélylépcsőn folydogáló diskurzusokból. 
Továbbállunk, és dr. Hajcsi György egykori villája felé vesszük 
az  irányt. A  kastélyjellegű épület a  Madách utca 40-es száma 
alatt, méltóságosan, „nagy idők” tudásával és eleganciájával áll. 
A  parkos kert sajnos szinte teljesen elrejti a  járókelők és „örök-
ségsétálok” kutató tekintete elől a tornácos teraszt és a klasszikus 
homlokzatot. Pedig volna mit megcsodálni az 1900-as évek ele-
jén felhúzott impozáns épületen, amelyet egykor a Szapáry, majd 
a Hajcsi család, később a jezsuiták birtokoltak. A hely szellemét in-
kább csak sejtjük, a hangulat azonban átjárja a csapatot: „A Hajcsi-
réten elgátoltuk a patakot, ami felduzzadt, és télen már kész is volt 
a korcsolyapálya.” „A házban lakott egy osztálytársam. A torony-
részbe felmásztunk, a  fegyvergyűjteményt pedig kipróbáltuk – 
valódi kalandok voltak.” Ahol felbukkan egy romantikus villa, nos 
ott l'amour is kell legyen: hős gödi lovagunk, egészen a Széchenyi 
utcától jött a legnagyobb hóban, hogy lássa szerelmét. Útját a hó-
lapát nyomsávja jelezte a nagy fehérségben – ja kérem, akkor még 
voltak igazi férfiak... A történelmet emberi kezek építik, mi sem bi-
zonyítja ezt jobban, minthogy egyik útitársunk ácsként dolgozott 
a Hajcsi-villa tetőszerkezetének helyreállításakor. 
A Duna-part felé kanyarodunk, hogy a  kék Duna hullámain el-
vitorlázzunk azokba az  időkbe, mikor a  vasútállomástól külön 
omnibusz szállította a teniszezni vagy strandolni érkező vendé-
geket. Az is kiderül, hogy a sofőr beceneve (Pálinkás) nem a vad 
fantázia szüleménye, volt némi folyékony alapja. A szálló látoga-
tóinak sora hosszú, a Fradi focicsapatának és számos politikusnak 
rejtekhelye volt ez a part. A Duna „jelenléte”, az „üdülő-feeling” 
a  városhoz szervesült, ezt mindannyian érezzük. „Én a  mai na-
pig úgy vagyok vele, hogy leszállok az állomáson, és megérzem 
a gödi illatot. Akkor már tudom, hogy itthon vagyok.” 

„Néha az időt visszapörgetném, bár
Emlékeim újraélhetném már.
Messze, mégis szeretném, ha egyszer...” 

/Punnany Massif - Néha/

Ősz, kultúra és a város
Barangolás gödi emlékpontok között

Bátorfi József városi sétáin évről évre sokan érdeklődnek a város múltja iránt

A Szécsi-villa 1915 előtti képe. (Forrás: Volentics Gyula – Mesélő gödi 
képes levelezőlapok)
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Emlékpontok Felsőgödön – virtuális 
séta az Ady Klubban
A Retró Ady Klub idei programjai már nagyrészt Felsőgöd közelgő 100 
éves jubileuma jegyében zajlanak. 
– A különböző helytörténeti kiadványok képeiből és a  témához illő ar-
chív, valamint frissen gyűjtött fotóinkból válogattuk össze a vetítés anya-
gát – kezdte beszámolóját Gallé Gábor klubvezető. – Az emlékpontok ki-
jelölése Felsőgödön címmel meghirdetett klubestünket az idei Kulturális 
Örökség Napok programjaihoz illesztettük. Láng József helytörténész 
barátunk, klubtársunk gyűjtötte össze a tudnivalókat a közösen kijelölt 
huszonhat felsőgödi helyszínről, jómagam pedig előkészítettem a  két-
százötven vetítendő képet, az imént említett módon. 
– E  programunkra klubtagjaink mellett szép számú vendég is kíváncsi 
volt. Az est során a Gödi Almanach megjelent krónikásaival együtt közö-
sen sikerült tisztáznunk néhány korábbi bizonytalanságot, és kijavítottuk 
a helytelen képaláírásokat is. 
A helytörténeti jellegű rendezvények iránti érdeklődés azt mutatja, 
hogy létezik erre fogékony közönség a városban – tette hozzá végezetül 
a klubvezető.

VPK

Generációk közös élménye:
II. Gödi Kézimunka-kiállítás 
és -verseny
A Kulturális Örökség Napok keretében megrende-
zett kézimunka-kiállítás és -verseny már a  tavalyi 
esztendőben is a József Attila Művelődési Ház leg-
látogatottabb eseményei közé tartozott. Az érdek-
lődés az idén sem csökkent.
Örvendetes módon szinte minden korosztályból 
és változatos kategóriákban érkeztek nevezések. 
Mintegy nyolcvan versenyző hétszázhatvanöt pá-
lyamunkáját értékelték, eredményt pedig foltvar-
rás, tűhímzés (gobelin), gyöngyfűzés, kötés-hor-
golás, vert csipke, keresztszemes hímzés és hímzés 
kategóriákban hirdettek.

A kiállítást Volentics Gyula helytörténész nyitotta 
meg. Kiemelte, hogy a  kezdeményezés fontossá-
gát bizonyítja a  jelentkezők létszáma, vonzerejét 
pedig az, hogy Budapestről, Dunakesziről, Sződről, 
Monorról és Szigetmonostorról is érkeztek neve-
zések. Az előadó beszélt arról, hogy a múlt század 
elején még oktatták a lányokat az iskolában a kéz-
művesség alapjaira, aminek többféle értelemben 
is hasznát vehették. Ezt a  gondolatot erősítették 
meg azok a  résztvevők is, akikkel sikerült beszél-
getnünk a megnyitó után. Szeles Zsuzsanna óvónő 
például úgy fogalmazta meg a kézimunkázás szá-
mára nyújtott pozitívumait, hogy egyrészt segít 
a  hétköznapi feszültségek levezetésében, más-
részt az alkotás örömét adja. 
A kiállítás nagyszerűségét jelzi, hogy a fogyatékkal 
élők is egyenrangú „versenytársként” tudtak meg-
jelenni a munkáikkal. A gödi Szorgos Kezek Háza 
lakói rengeteg alkotással neveztek a versenyre. 
Bíró Henrietta, a  Gyűszűnyi Kézimunkabolt vezer-
tője és a  művelődési ház közös felhívása elérte 
a célját: a kiállítás bebizonyította, hogy a kézimun-
kázás remek kikapcsolódás, és fontos szerepet tölt 
be napjaink kultúrájában is.

V. Pálfai Kinga

A Kék Duna Szálló egykori képe. (Forrás: Gödi Almanach, 1998)

Túránkat a Bozóky Gyula téren, a Jézus Szíve-templom árnyékában zárjuk. 
Épp délre harangoznak, mikor a templomépítés egy legendás története ke-
rül terítékre: felekezeti összefogásban, csatárláncban adogatták az emberek 
a téglákat a vasúttól egészen Isten épülő házának alapjáig. Az, hogy mind-
össze 12 hónap elegendő volt az  elkészültéhez igazolja, ez a  szellemiség 
ma is építő, teremtő erejű lehet(ne)... A tér maga fénykorában igazi „city” 
volt, piac, trafik, órás, vaskereskedés, fűszeres és pék is működött. A közeli 
vendéglő kerthelyisége ide nyílt (vasárnap délután, illatok, nóta és sörhab), 
a gyerekek örömét pedig csúszda, ritkán körhinta szolgáltatta. A szépia idillt 
egy (több) csizma trappolása törte meg, állítólag Szálasi a tér sarkán, feltett 
lábbal szónokolta világmegváltó terveit. Szavait talán a templom falai ma is 
őrizhetik. Ha így is van mélyen, áhítatosan hallgatnak erről a fényes, indián-
nyár csendjében. 
Utunk végére értünk. Göd újabb, szerethető arcát láttuk, ismertük meg. 
Levente Péter Égből pottyant meséit idézve, csak annyit mondhatunk: kö-
szönjük a  sétát, köszönjük a  mesét! A  madeleine és a  tea is elfogyott, itt 
az ideje hát, hogy visszatérjünk a holnap tegnapjába.

Turtóczki S. Ede

Balról: Gaál Balázs, Bíró Henrietta és Volentics Gyula  
a kiállítás megnyitóján
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kultúra

édes lábom, jól vigyázz…
Szeptemberben elkezdődtek az alakuló városi néptáncegyüttes próbái. 
Az egyes korosztályok más és más napokon tanulnak és gyakorolnak Czi-
nóber Klára, Karánsebessy Balázs és Greguss Gergő vezetésével.

A kezdeményezés lényege az volt, hogy a Gödön a középiskolások és a főis-
kolások-egyetemisták, illetve az idősebb korosztályok tagjai is lehetőséget 
kapjanak a  néptánctanulás folytatására – vagy akár annak elkezdésére. 
Ugyanis óvodás kortól az általános iskola befejezéséig több száz gyermek 
tanulhat táncolni a gödi oktatási intézményekben, ám a  folytatásra 14–15 
éves kor után mind ez idáig már nem nyílt lehetőség, s vagy más városban 
kellett folytatni a tánctanulást, vagy – közös bánatunkra – elmaradtak a fi a-
talok a tánc mellől.
 Szeptembertől azonban a  JAMH-ban szerda esténként a  középiskolások, 
szombat délelőttönként az Ady Klubban a főiskolások-egyetemisták és a fi -
atal felnőttek számára tartanak foglalkozást. Sőt, kéthetente a hobbitánco-
sok – akik csupán a táncházakba elegendő tudásra vágynak – a Búzaszem 
Iskolában gyakorolhatnak. A felhívásra egyébként eddig több mint kétszáz-
húszan jelentkeztek, ám a szervezők és a néptáncoktatók továbbra is várják 
azokat, akik szívesen csatlakoznának.
 – A táncos előélet egyáltalán nem feltétel – tudtuk meg Karánsebessy Ba-
lázstól. – A néptáncegyüttes alapításának legfontosabb célja a közös tánc, 
a közös éneklés adta öröm, s mindezek közösségformáló erejének megta-
pasztalása. Az Ady Klubban például tizenkét párral indultunk, s a második 
próbánkon már érezhető volt táncosok között kialakuló közösségteremtő 
kapcsolat. Az ottani táncosaink közül hatan most először találkoztak a nép-
tánccal, ám a haladóknak is akad bőven feladatuk, hiszen sok-sok apró fi -
nomságokon múlik az, hogy egy-egy lépéskombináció szépen sikerüljön. 
 – Azt szeretnénk, ha minden korosztály számára elérhetővé tehetnénk 
a néptánc tanulását, s mindazok, akik vonzódnak a tradicionális kultúrához, 
találkozhatnának egymással, tanulhatnának, fejlődhetnének önmaguk és 
mások örömére. A tánc tanításán kívül rendszeres élőzenés esteket is szer-
vezünk ąz érdeklődők számára. A  jeles napokhoz kötődő táncházainkon 
minden generációnak alkalma lesz megélni a táncolás adta örömöt – tette 
hozzá Czinóber Klára.
 – Az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Kormányközi Bizottsága 2011-ben 
felvette a  „Legjobb megőrzési gyakorlatok” regiszterébe a  magyar tánchá-
zak módszertanát, amely a  szellemi kulturális örökség átörökítésének egy 
speciálisan magyar modellje. Ezért is tartjuk fontosnak a néptánc tanítását és 
a táncházak szervezését– mondta végezetül Szabó Zsuzsa, a JAMH igazgatója.

V. Pálfai Kinga

A városi néptáncegyüttes próbái megkezdődtek, ám továbbra is szívesen várják 
a jelentkezőket minden korosztályban
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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

Október

14. 
hétfő

13.00 – 15.00 
A Mozgáskorlátozottakat 
Pártoló Klubjának összejövetele

19. 
szombat

17.00
Színházi előadás Corrie ten 
Boom Menedék című életrajza 
alapján
Corrie szerepében Éli Nóra
A színházi előadásra a belépés 
díjtalan!

21. 
hétfő

10.00 
őszi gyermekszínházi bérlet, 
1. előadás 
Pódium Színház: Vuk (zenés 
mesejáték)
Bérlet: 1750 Ft/fő, előadásonkénti 
jegyár: 700 Ft/fő

30. 
szerda

13.00 
A Gödi Vöröskereszt Klub 
összejövetele

November

4. 
hétfő

13.00 – 15.00 
A Kertbarátok Klubjának 
összejövetele

6. 
szerda

10.00 – 12.00 
A Dunakanyar Babahordozó 
Klub találkozója

16.30 
ÚJ! Alternatív Gyógymódok Klub
A klub havi egyszeri alkalommal 
várja az érdeklődőket. 
A részvétel díjtalan! 
Klubvezető: Sághy Judit

Október

19. 
szombat

14.30 
A Gödi Cukorbetegek Klubjának 
(GÖCE) összejövetele

17.00 
A Felsőgödi Munkás Dalkör 
fennállásának 90. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepi 
hangverseny és kórustalálkozó
Helyszín: Jézus Szíve-templom 
(2132 Göd, Bozóky tér) 

19.00 
Retró Ady Klub: „A Felsőgödi 
Munkás Dalkör 90 éve” címmel 
a Retró Ady Klub megőrzött és 
begyűjtött dokumentumokat, 
fotókat, filmeket vetít. A belépés 
díjtalan. 
Helyszín: Kincsem óvoda (2132 
Göd, Lenkey u. 13–17.)

8. 
péntek

14.00 
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

18.00 
Glazov Viktória festőművész 
kiállításának megnyitója 
A kiállítást megnyitja Lenkei 
György 
Megtekinthető december 4-ig.

9. 
szombat

8.00 – 13.00 
Babaruha- és játékbörze 
Asztalfoglalás: Molnár Erika 
(06 20) 546-7274

11. 
hétfő

13.00 –15.00 
A Mozgáskorlátozottakat 
Pártolók Klubjának 
összejövetele

13. 
szerda

10.00 – 11.00 
Esőmanók
Önsegítő klub autista és Asperger 
szindrómás gyerekek szüleinek, 
nevelőinek.

18. 
hétfő

10.00 
őszi gyermekszínházi bérlet, 
2. előadás 
Szabad Ötletek Színháza: Brumi 
(zenés mesejáték)
Bérlet: 1750 Ft/fő, előadásonkénti 
jegyár: 700 Ft/fő

27. 
szerda

13.00 
A Gödi Vöröskereszt Klub 
összejövetele

30. 
szombat

10.00 
Családi Kézműves Játszóház – 
adventi koszorú készítése 
Részvételi díj: 700 Ft/koszorú. 
(A részvételi díj a gyertyákat nem 
tartalmazza.)

20. 
vasárnap

10.00 – 17.00 
Jobb agyféltekés rajzklub Farkas 
éva iparművész vezetésével.
Jelentkezés a (06 30) 700-4443-
as telefonon vagy e-mailben: 
farkaseva.gobelin@gmail.com

November

14. 
csütörtök

14.00 
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
találkozója

16. 
szombat

14.30 
A Gödi Cukorbetegek Klubjának 
(GÖCE) összejövetele

17.00 
Retró Ady Klub

A Göd Városi Könyvtár programjai
Október 14-én, hétfőn 18 órakor
Olvasókör Oszkó Edina vezetésével
Téma: Tóth Krisztina Vonalkód című noveláskötete
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)

Október 18-án, pénteken 18 órakor 
(4. Gödi képeskönyvTÁR)
Rofusz Kinga illusztrátor kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja Schein Gábor író.
Megtekinthető október 18. és november 6. között hétköznap 8-tól 20 
óráig, szombaton 9-től 12 óráig.
Helyszín: JAMH, emeleti kiállítóterem

Október 25-én, pénteken 13 órától 
Bütykölde a Katica Gyermekkönyvtárban (Pesti út 72.), melyre szeretettel 
várjuk az érdeklődő családokat.Talizmánokat fogunk készíteni.

November 8-én, pénteken 13 órától
Bütykölde az Ady Fiókkönyvtárban (Kálmán u. 13.),
Amelyen ezúttal a Márton-napi lámpások lesznek a főszereplők.

A Göd Városi Könyvtár felhívása!
Számítógépes tanfolyam indul a Központi Könyvtárban (Pesti út 72.) 
péntek délelőttönként 8 és 11 óra között, öt héten át. 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, az internet 
használata.

őszi gyermekszínházi előadások 
óvodások részére a József Attila 
Művelődési Házban

2013. október 21. hétfő, 10 óra
Pódium Színház – Vuk
Vadászom, Utamból Kotródj!
Vuk, a rókakölyök nyolcadmagával jött a világra egy tóparti „rókavárban”. 
A rókaszülők szürkülettől hajnalhasadtáig vadásznak, hogy az örökké 
éhes apróságokat jóllakassák. A rókacsaládot egy vadász és kutyája 
elpusztítja. Egyedül Vuk éli túl a támadást. Vuk örökölte nagyapja 
legendás hírű vérét, szimatát, vadászösztönét. Nagybátyja, a magányos 
Karak pártfogásába veszi, s a kisrókát könnyedén tanítja meg a szabad 
portyázók életének minden fortélyára. Vuk remek tanítvány, s hamarosan 
túltesz tanítómesterén. Egyik éjszakai zsákmányszerző körútjuk során 
a vadász kertjébe is eljut, s rátalál Cselére, a rókalányra, majd Karak 
segítségével kiszabadítják őt a fogságból. Nemsokára Karak is áldozatul 
esik az emberek vadászszenvedélyének. Így Vuk és Csele együtt éli 
tovább a vadonbéli állatok szabad, veszélyekkel teli, de mindenképpen 
csodálatos életét.

2013. november 18. hétfő, 10 óra
Szabad Ötletek Színháza – Brumi
Brumi a barátaival, Dagival, Panasz Mukival – aki már sosem nyafizik, 
és így kiérdemelte a Rendes Muki nevet – és Rosszcsonttal – aki 
megjavulván immár a Jócsont nevet viseli – detektívnek csaptak fel, és 
nagy lelkesedéssel nyomozni kezdenek. Hogy mit nyomoznak és milyen 
sikerrel? Ez a legszigorúbban titkos! Csak az tudhatja meg, aki megnézi 
az előadást.

2014. január 20. hétfő, 10 óra
Batyu Színház – Az elvarázsolt fazék, avagy 
mesék a konyhából
Hozzávalók: Só, bors... ökröcske, lábos, kanál.... királyi pár, konyharuha, 
demizson... macskajaj!
Végy egy nagy levegőt, fújd ki, mielőtt hozzákezdenél, s csak arra figyelj, 
hogy a tárgyak azt tegyék, amire valók! Csak a sótartó el ne csatangoljon 
mellőled...

Részvételi szándékukat a csoportok legkésőbb 2013. 
október 15-ig jelezzék!
A bérlet ára 1740 Ft/fő, amely az áfát is tartalmazza.
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A Göd Városi Televízió adásait jelen 
pillanatban a T-Home és a UPC előfi -
zetői láthatják. Abban az esetben néz-
hetik más előfi zetők, ha rendelkeznek 
kábeltévé-bemenettel, és azon van 
jel. (Előfordulhat, hogy a  korábbi 
T-Home előfi zetőknél a  szolgáltató 
nem állította le az  adást, csak a  set 
top boxot szerelte le. Ilyen esetekben 
a műsor az antennakábelen keresztül 
látható.)
Akinél set top box van felszerelve (te-
hát a  digitális platformon nézi a  kü-
lönböző tévécsatornák műsorait), az is 
láthatja a Göd Városi Televízió adását, 
ha kikapcsolja a set top boxot, és a té-
vékészülékén az antennakábelre állít-
ja át a vételt. Az esetek többségében 
ez úgy állítható be, hogy a bejövő jel 
a „TV” legyen. (Egyéb esetekben a be-
jövő jel HDMI-1, HDMI-2 vagy AV1, 
AV2, AV3. A tévékészülék beállító ké-
pén legfelül vagy a lehetséges opciók 
első helyén szerepel a TV felirat, s erre 
kell átállítani a vételt.)  

Mint említettük már, a  kábelté-
vé-előfi zetőkhöz belépő koaxiális 
kábelen mindhárom platform jelen 
van, s multimédiás osztó segítségé-
vel – amit a létesítéskor beszerelnek – 
bármelyik platform, tehát az analóg is 
a kívánt vevőkészülékhez irányítható. 
Ahol az  antennakábel beérkezik a  la-
kásba, ott egy elosztó is található, amit 
a  szolgáltató szerelt fel. Az  elosztó 
egyik kimenetén a  digitális jel, a  má-
sikon a  hagyományos antennajel fut 
tovább. Az utóbbi kimenetbe kell be-
dugni az antennakábelt, aminek a má-
sik vége a  tévékészülékbe csatlakozik. 
(Létezik olyan elosztó, ahonnan több 
kábel is leágazik, ilyenkor egyik a digi-
tális jelet viszi, az összes többi hagyo-
mányos antennacsatlakozó, ami lehe-
tővé teszi a több készülékhez történő 
csatlakozást is.)
(Mire ön ezt a cikket olvassa, a fentebb 
látható Teletronik MMWO Multimédia 
diplexerrel néhány gödi lakásban – 
UPC- és T-Home-előfi zetőknél egyaránt 

– kipróbáljuk és teszteljük ezt a megol-
dást. A  diplexer egyébként mindössze 
990 forintért megvásárolható.)
Kedves Nézőink, novemberben ismét 
találkozzunk a Gödi Körkép hasábjain, 
illetve már ma este a televízió képer-
nyőjén vagy a  számítógép monitor-
ján. Kellemes tévézést kívánunk!

(Cikkünk megírásában két kiváló szak-
ember, Pető Gábor és Bányavári Péter 
segítette a munkánkat. Köszönet érte.)

Walter Béla, főszerkesztő

Pályázat fi ataloknak!
A Göd Városi Televízió pályázatot ír ki 
a fi lm készítés és a televíziózás iránt érdek-
lődő gödi illetőségű tinédzserek és fi atalok 
számára, Göd, nekem címmel.
A  pályázóktól olyan, négy percnél sem-
miképpen sem hosszabb videofi lmeket 
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  videofi lmeket DVD-lemezen kérjük be-
nyújtani, 2013. december 1-jéig.
A pályamunkákat az alábbi címre várjuk:
Göd Városi Kommunikációs Nonprofi t 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 múlt hónapban részletesen írtunk arról, hogy a Göd Városi Televízió műso-
rai immár az interneten is megnézhetőek, méghozzá a www.goditemak.hu 
honlapon. De vajon milyen lehetőségeik vannak a gödi polgároknak oda-
haza, a saját tévékészülékeik előtt ülve? 

Az antennakábelezés folyamatábrája

A Göd Városi Televízió hírei

A Teletronik MMWO Multimédia diplexer

Teletronik MMWO 
Multimédia diplexer

Modem

HDMI-
kábel

Antenna-
kábel

Bejövő kábel



GÖDI KÖRKÉP – 2013. 10. SZÁM 25

SPORT

Kajak-kenu
A Huzella is csatlakozott a GSE 
iskolai programjához
A Gödi SE Kajak-kenu Szakosztályának idén tavasszal, még 
az árhullám előtt indult el új programja, az iskolai kenu-ok-
tatóprogram. A gyermekek arra kaptak lehetőséget, hogy 
a  testnevelésórákon a GSE bázisát és kenuit, sporteszkö-
zeit használva, a szakosztály szakembereinek bevonásával 
megismerkedhessenek a vízi közlekedés alapvető szabá-
lyaival és a kenuzással. A gödi iskolák közül az előző tanév 
végén a Búzaszem látogatott el a foglalkozásokra, s idén 
ősszel már a Huzella iskolások is éltek a lehetőséggel. Ösz-
szességében, a  testnevelők közreműködésével több osz-
tály alsós és felsős diákjai ülhettek hajóba. 

Kajak-kenu
Gödi érmek az uTE-maratonról
A Gödi SE kajakosai Budapesten, az UTE kajakos szakosztá-
lya által rendezett évadzáró maratoni versenyen 18 szak-
osztály között álltak rajthoz szeptember utolsó szombat-
ján. Sinkó László tanítványai ismét gyűjtötték az érmeket.

Eredmények
1. hely: Lukács István IV. kcs. K1 6 km, Báthory Dániel I. kcs. MK1 6 km

2. hely: Sipos Boglárka III. kcs. K1 6 km, Sinkó Panna II. kcs. MK1 6 km, Horváth 
Csenge IV. kcs. MK1 6 km, Szabó Nándor III. kcs. MK1 6 km

3. hely: Horvát Hanga VI. kcs. K1 6 km

Kajak-kenu
MAFC jótékonysági kenutúra 
a Dunakanyarban
Jótékonysági kenutúrát szervezett a  MAFC Kajak-kenu 
Szakosztálya a  Dunakanyarban. A  Kismaros–Göd közöt-
ti távot mintegy százan teljesítették; sportolók, szülők, 
barátok közösen. Az eseményhez csatlakoztak néhányan 
a gödi TopHáz Speciális Otthon lakói közül is. A túrát közös 
ebéd követte, a  rendezvényen részt vett Szabó Gabriella 
olimpiai-, világ- és Európa-bajnok, valamint Beé Isván 
többszörös világ- és Európa-bajnok, olimpikon kajakos.

Kajak-kenu
GSE a vízitúra-bajnokságban
A 2013-as Országos Túrabajnokság, XII. Vízitúra Kupa össze-
sített eredménye alapján TK-V2 kategóriában Nagy Árpád, 
a Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztályának vezetője, és leánya, 
Fanni, a 3. helyen végzett. A pontszámítás a hét állomáson 
elért pontok alapján történt.
A Dunakilitiben megrendezett Vízitúra Magyar Kupa 
7.  fordulójában a Gödi SE két csapata is vízre szállt. Férfi 
indiánkenu kettesben Sinkó László és Németh István, míg 
négyesben Barazutti László, László Csaba, Barta Iván és 
Tóth György vett részt sikerrel a viadalon.

Kajak-duatlon
9 érem a GSE fiataljaitól
Szeptember 14-én Kaposváron rendezték a  Víg Sándor 
Kajak Duatlon Emlékversenyt, melyen a GSE Sinkó László 
vezetésével 19 fiatal versenyzővel vett részt. A viadal 1000 
méter kajakozásból, majd közel 900 méter futásból, vé-
gül ismét 1000 méter kajakozásból állt. A GSE mérlege: 4 
arany-, 3 ezüst- és 2 bronzérem.

Eredmények
1. hely: Lukács István IV kcs. K1, Báthory Dániel I. kcs., MK1, Sipos Boglárka III. 
kcs. K1, Szabó Nándor III. kcs. MK12. hely: Korompai László I. kcs. MK1, Sinkó 
Panna II. kcs. MK1, Matyus János II. kcs. MK13. hely Horváth Csenge IV. kcs. 
K1, Horváth Krisztina I. kcs. MK1 Kajak-kenu: Aktív GSE-részvétel a  vízitúra-
bajnokságban

Kajak-duatlon
Pélyi Dávid nyerte a Velence-tavi 
versenyt 
Pélyi Dávid, a MAFC kajakedzője, a GSE korábbi versenyző-
je a 12 kilométeres kajakozást és a 42 kilométeres ország-
úti kerékpározást követően mintegy hatperces előnnyel, 
abszolútban és saját kategóriájában egyaránt az első he-
lyen végzett szeptember 14-én, a Velencei-tó vízében és 
partján rendezett kajak-duatlon versenyen. Kollár Gábor 
abszolútban 13., férfi egyéni open kategóriában 9. lett.

A Búzaszem Iskola mellett, ősszel már a Huzella diákjai is részesültek 
a GSE tavasszal indult iskolai kenuoktató programjában

Belépés Családostul
Kerékpáros nap
Időpont: 2013. október 12., szombat
Gyülekező: 9.45 és 10 óra között Dunakeszin, a horányi révnél.
Útvonal a  Szentendrei-szigeten: Horány–Szigetmonostor–
Pócs megyer–Tótfalu–Kisoroszi, majd onnan vissza Horányba.
Végig biztonságos az út, többnyire a gáton kerekezünk, ahol 
nincs autós forgalom, tehát kisebb gyerekek is nyugodtan 
jöhetnek!
Visszaérkezve Horányba, 15-16 óra között a Torony vendéglő-
ben ebéd vár minket, utána indulunk révvel Dunakeszire.
Várom a visszajelzést október 11-ig, hány fővel jönnek/jöttök, 
hányan kérnek/kértek ebédet.
Wagner László, e-mail: becsal6@gmail.com
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Kézilabda
A GSE női kézilabdázóinak NB II.-es 
eredményei
Dorog SE – Gödi SE 19-32 (felnőtt) és 20-22 (junior)
Gödi SE – Salgótarjáni Strandépítők KC 35-15 (felnőtt) és 30-19 (junior)

Lovassport
Újabb gödi sikerek 
Tavasszal végleg hazatért Írországból Benner János, aki a Gödi SE szakosztá-
lyában folytatja edzői, illetve versenyzői pályafutását. A 39 esztendős tréner 
versenyzőként is sikeres: Amata nevű lovával a  tiszagyendai előfutamban 
kvalifikálta magát a Nemzeti Vágtára, ahol a középdöntőig jutott. Ott azon-
ban egy versenytárs sajnálatos bukása miatt nem kerülhetett a  fináléba, 
ugyanis Benner a fair play íratlan szabályainak megfelelve lassított, és irányt 
váltva kerülte meg ellenfelét.
– Benner János hazatérése után Magyarországon a Gödi SE Lovas Szakosz-
tályának tagjaként versenyez és trenírozza az utánpótlást. Tanítványa, a 16 
esztendős Szabó Nikolett felülmúlta felkészítő mesterét, hiszen korosztá-
lyában az ország legjobb eredményével, pályarekorddal lett győztes, Csilla 
nevű kancájával. Ló és lovasa Gödön készült fel a nagy versenyre. A Kincsem 
Parkban szeptember elején rendezték az országos Kishuszár vágta „belépő-
jegyének” számító 400 méteres pónifutamot. Ezt a versenyt szintén János 
tanítványa, Niki nyerte – számolt be minderről Lenkei György, a Gödi SE Lo-
vas Szakosztálynak elnöke. 

Röplabda
RéKA tizenötödször! 
Szeptemberben 15. alkalommal rendezte 
meg a Gödi Sirály KE a RÉKA (Röplabda Éjsza-
kai Kupa Amatőröknek) elnevezésű röplabda-
tornát a Balázsovits János Sportcsarnokban.

Eredmények
„A” csoport: RUTIN, SZÁGULDÓ KERTITÖRPÉK, RESZTLI, 
SPÁRTA 
„B” csoport: PISTI 1895, GÖDÖLLŐ 202, BOMBÁZÓK, TALPRA 
S.E.-TTEK
„C” csoport: SUBRIK, SÁRGÁK, ALKAROM ADTÁN, MINDEGY
„D” csoport: HUNKAPUNKI, TÖKRETEKPÁVÁK, GDSE 
SERDÜLŐ, GÖRCS 
„E” csoport: HŰHA, BANANA, DALNOKI TOMI, PINDUR 
PANDÚROK
 

Egyéni díjak
Legjobb feladó: Jeney Kata (SPÁRTA)
Legjobb ütő: Bóka Gergő (RUTIN)
Legjobb védő: Varga Zsolt (SZÁGULDÓ KERTITÖRPÉK)
Legjobb nyitó: Mihalovics Judit (RESZTLI)
Legjobb blokkoló: Balogh István (PISTI 1895)
Legjobb serdülő: Sándli Zita (GDSE SERDÜLŐ)
Legjobb ifi: Ribényi Gergő (BANANA)
Legjobb senior: Lipták György (GÖRCS)
A „B” csoport legjobbja: Müller Vilmos (GÖDÖLLŐ 202)
A „C” csoport legjobbja: Bernáth Dániel (SUBRIK)
A „D” csoport legjobbja: Stark Zsolt (HUNkapunki)
Az „E” csoport legjobbja: Mihályi László (HŰHA)
A legnépszerűbb játékos: Újvári Andrea (RESZTLI)

A röplabdasport igen népszerű Gödön, a RéKA 
hosszú évek óta meghatározó eseménye a város 
szabadidősportjának

Gödön készül a 16 esztendős Szabó Nikoletta, aki korosztálya egyik legjobbja

Hazai közönség előtt a felnőttek és a juniorok is győztesként jöhettek le 
a pályáról a Balázsovitsban, szeptember végén

GSE
Átadták az öltözőket
Lapzártánk utolsó perceiben érkezett a  hír, 
mely szerint a  Gödi SE alsógödi telepén, 
a  TAO-támogatásoknak köszönhetően, 
az  újabb beruházások eredményeként átad-
ták a felújított öltözőket, illetve az új mezeket 
a labdarúgó-szakosztály sportolóinak. 
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Curling
Eb-bronzérmes a gödi Kiss 
Zsolt
Szeptember közepén a  skóciai Edinbourgh-
ban 24 csapat részvételével rendezték meg 
az idei Curling Vegyescsapat Európa-bajnok-
ságot. Magyarországot a  versenyszám hazai 
bajnokságát megnyerő Westbay Sport Club 
csapata képviselte, Nagy György, Szekeres 
Ildikó, Szentannai Ágnes és – az áprilisban ve-
gyes párosban világbajnoki címet nyerő gödi 
lakos – Kiss Zsolt összeállításban. 
A magyar együttes menetelése során legyőz-
te a letteket, lengyeleket, cseheket, románo-
kat, fehéroroszokat, németeket, spanyolokat, 
svájciakat és finneket; a  franciáktól és a skó-
toktól vereséget szenvedtünk.
– A verseny eredeti kezdési napja előtt meg-
hibásodott a  létesítmény egyik fagyasztó 
berendezése, így a  rendezők nem tudták 
megfelelő minőségben előkészíteni a  jeget. 
Válogatottunk 9 csapatos csoportba került, 
igen erős ellenfelek közé, többek között 
a  címvédő és házigazda Skócia várt ránk. 
A  bronzmeccsen Finnország volt az  ellenfél, 
akik a  németektől kaptak ki a  másik ágon 
a  fináléba jutásért. Csapatunk nagyon ösz-
szeszedetten, kiváló taktikával és jó technikai 
végrehajtással 6-3-ra nyert a  3. helyért zajló 
meccsen, megszerezve ebben a  verseny-
számban hazánk eddigi legjobb eredményét. 
Az  Európa-bajnokságot végül a  németek 
nyerték, akik szoros meccsen győztek a dön-
tőben a  skótok ellen. Érdekesség, hogy csa-
patunk selejtezőcsoportjából került ki mind 
a  három érmes ország – értékelt a  szintén 
gödi főtitkár, Kiss László.

Gödi táncos a birkózó vébé megnyitóján
Szeptember közepén Budapest adott otthont a felnőtt birkózó-világbajnok-
ság küzdelmeinek. A legjobb karfiolfülűek világtalálkozóján, ha nem is birkó-
zódresszben, de istennőnek öltözve egy gödi „lány” is szőnyegre léphetett 
a  fővárosi Papp László Sportarénában. Dézsi Yvett táncpedagógus, a  GDSE 
Táncszakosztályának vezetője.
– A  hazai rendezésű birkózó-világbajnokság nyitó ceremóniáján közel száz 
táncos lépett színpadra, köztük 10 leány és mintegy 90 fiú. A fiúk egy része 
fegyveres harcosokat jelenített meg, a lányok pedig, kezükben fáklyával, gö-
rög istennőket. Több napon keresztül próbáltuk a jeleneteket. Nagy kihívást 
jelentett a száz táncos egyidejű, koordinált mozgásának kivitelezése. Nekem 
mint pedagógusnak fontos, hogy egy tanítványomat is vihettem magammal, 
a 18 esztendős Merhala Bettinát. Nagy megtiszteltetés volt nekünk, hogy in-
nen, Gödről eljuthattunk egy nagy, nemzetközi világverseny megnyitójára – 
emlékezett vissza Dézsi Yvett.

Vasvári Ferenc

Labdarúgás
Elkezdődött a bajnokság 
A GSE labdarúgó utánpótlás-korosztályai is elkezdték a bajnoki szezonjukat. 
A szeptemberi eredményeket Pató Gábor utánpótlás-igazgató ismerteti.
„Megkezdődött az  idei pontvadászat az  U-21-es junior bajnokságban is. 
Csapatunk a tavalyi bajnokságot megnyerő Dunakeszi Kinizsi USE U-21-es 
gárdájával találkozott Dunakeszin. Rangadó volt ez a  javából, a  szomszéd 
várak régi nagy csatája! Együttesünk szoros első félidei eredményt követő-
en a második félidőben parádés játékkal az ellenfélnek egy csöppnyi esélyt 
sem adva, magabiztosan nyerte meg a  találkozót. Legjobbjaink Bábolnai 
Dániel, Kolok András és Csánki Krisztián voltak.”

Eredmények
U-21 Dunakeszi Kinizsi USE – Gödi SE 0-6 (Gólszerzők: Kolok A. 2, Martin-Gál, Török, Vígh, 
Végső)
U-21 bajnoki eredmény, Megye I., kiemelt bajnokság: 
Püspökhatvan SE – Gödi SE 0-6 (Martin-Gál 3, Kolok A. 3.)
U-21 Vác Deákvár SE – Gödi SE 0-1 (Török) 
U-21 Gödi SE – Kistarcsai VSC 4-1 (Martin-Gál 3, Csánki K.)

U-18 Vác Deákvár SE – Gödi SE 1-3 (Ribényi 2, Horpácsi) 
U-18 Gödi SE–Hévízgyörk SE 5-4 (Ribényi 4, Honti)

U-15 Verőce SE – Gödi SE 0-5 (Ráth V. 3, Dévényi, Fekete).
U-15 Gödi SE – Erdőkertes SE 8-1 (Ráth V 4, Tolnai, Kukucska, Lugosi, öngól)

U-14 BSE Balassagyarmat – Gödi SE 3-0

Yvett (a képen jobbra) 12 esztendeje kezdte a tánctanítást Gödön. Külön öröm 
számára, hogy egy gödi tanítványát is megával vihette a vb megnyitójára

Zsolt (középen) tavasszal világbajnok lett, most 
ősszel a kontinensviadalon is dobogóra állhatott
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Belépés Családostul
Szüreti Sport Délelőtt 
Az ősz eleji, Szüreti Lovas Fesztiválhoz igazodva 
rendezte meg Wagner László és csapata a Belépés 
Családostul programsorozat szeptemberi állomá-
sát, a Szüreti Sport Délelőttöt. Az egész napos esős 
idő ellenére – köszönhető annak, ahogy a főszer-
vező fogalmazott: „egy évtizedes hagyomány, 
rendszeresség, nagyszerű edzők, sportszerve-
zők, kiváló szülői gárda, érdeklődő helyi média, 
nagyvonalú támogatás sok helyről” – népes csa-
pat gyűlt össze az  alsógödi GSE-sporttelepen és 
a  Nemeskéri Parkerdő területén. A  programban 
futószámok és gyermeklabdarúgó-mérkőzések 
szerepeltek.

V.F. 

Együttműködési megállapodást kötött 
a Gödi SE és a Búzaszem iskola
Szeptember 12-én együttműködési megállapodást írt alá a Gödi Sportegye-
sület és a  Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény. A kontraktust dr. Horváth László elnök és Horváth Szilárd, az iskola egyik 
alapítója látta el kézjegyével a GSE vízitelepén. Az eseményen részt vett Nagy 
Árpád szakosztályvezető és Keszey Tivadar, a Búzaszem igazgatója is.
A búzaszemes gyerekek tavaszi testnevelésóráikon már kenuztak a Gödi SE 
kajakszakosztályánál, s a diákolimpiára is Sinkó László, a Gödi SE edzője készí-
tette fel őket. A búzaszemes gyermekek, tornatermük egyelőre nem lévén, 
használhatják a kajakosok konditermét. A Gödi SE és a Búzaszem együttmű-
ködnek a Búzaszem tornatermének felépítésében és későbbi használatában 
is. A Búzaszem pedig igyekszik a Gödi SE szakosztályaiba irányítani a sportol-
ni vágyó gyermekeket. 
– Gödiként úgy gondoltuk, hogy a Gödi SE-t kell erősítenünk, hiszen ez a vá-
ros sportegyesülete, s  mindannyiunk hasznára szolgál, a  város közösségét 
erősíti, ha jól működik. Nem utolsósorban így segítünk abban, hogy még 
jobban hasznosuljanak a  ráköltött városi adóforintok is. Ezért csak akkor 
ajánlunk más szakosztályokat a szülőknek és a gyermekeknek, ha a Gödi SE-
ben olyan szakosztály nem működik – nyilatkozta lapunknak Horváth Szilárd.

Futóversenyek eredményei
Labdarúgók futamai
Óvodások: 1. Nyíri Levente, 2. Lukács Benjámin, 3. Csomád 
Csanád
1–3. osztály: 1. Éltes András, 2. Vasvári Zalán, 3. Horváth 
Olivér
Alsósok: 1. Farkas Péter, 2. Csető Dániel, 3. Szabó Bertalan
5–6. osztályosok: 1. Vasvári Magor, 2. Bódi Benedek, 3. 
Schőn Mihály

Szüreti futóverseny:
800 m (10 év alattiak): 1. Sinkó András, 2. Mátyás Ádám, 3. 
Pocsári Róbert
2000 m, fiúk: 1. Sinkó András, 2. Mátyás Ádám, 3. Pocsári 
Róbert
2000 m, ffi: 1. Zámbó Bence, 2. Kiss Balázs
5000 m, női: 1. Haticza Gabriella, 2. Kök Emi
5000 m, ffi: 1. Rezes Zoltán, 2. Luczó Péter
Családi futóverseny: 1. Horváth család, 2. Rezes, 3. Sinkó, 4. 
Láng, 5. Mátyás, 6. Gál, 7. Lengyel, 8. Levente

VUK (Városi Utánpótlás Kupa) „Szüreti foci”
Óvodások: 1. Kincsem Óvoda, 2. Sződi Óvoda, 3. Ugribugri 
Óvoda
1–2. osztályosok: 1. Sződi Iskola, 1. évfolyam, 2. Huzella 
Iskola, 1. évfolyam, 3. Németh László Iskola, 2. évfolyam
3–4. osztályosok: 1. Németh László Iskola, 3/C, 2. Németh 
László Iskola, 4/A, 3. Búzaszem Iskola/Németh László Iskola, 
4/B - vegyes
5–6. osztályosok: 1. Németh László Iskola, 6/C, 2. Németh 
László Iskola, 5/B, 3. Németh László Iskola, 5/A

Eredmények
Diákolimpia
2. helyezés: fiú 4x+: Bencsik Áron, Ernst 
Levente Gábor, Jernei Bálint, Laczkó 
Barnabás, korm.: Reza Moazen Sára 

Sport XXI. Mini Kupa:
1. helyezés: fiú mini 13 éves 1x: Ernst 
Levente Gábor   

Ranglistaverseny:
1. helyezés: fiú mini 13 éves 1x: Ernst 
Levente Gábor   
3. helyezés: fiú tanuló 1x: Jernei Bálint         
3. helyezés: fiú tanuló 1x: Laczkó Barnabás   

Szeptember közepén Szolnokon 
rendezték az  idei diákolimpia, 
a Sport XXI. Mini kupa és a rang-
listaversenyek futamait. Az  is-
kolai csapatokba rendeződött 
versenyzők pénteken elő-, illet-
ve középfutamokat húztak, s így 
alakult ki a  szombati döntők 
mezőnye. A gödi Németh László 
Iskolába járó evezősöket is sora-
iba állító Vác Városi Evezős Club 
versenyzői összesen 36 érmet 
szereztek a Tisza-parti városban.

Horváth Szilárd (balról) és dr. Horváth László – névrokonok – írta alá 
az együttműködést a Duna-parti GSE-bázison

Gödön a labdarúgás esztendők óta hódít 
az óvodások körében is – még az eső ellenére is...

Evezés
éremért húztak Szolnokon a gödi 
evezősök
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Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy megfejtéseiket minden 
hónap 25-éig küldjék meg szerkesz-
tőségünknek akár postai, akár elekt-
ronikus levélben.

A kiadó postacíme:
Göd Városi Kommunikációs
Nonprofi t Kft.,
Gödi Körkép Szerkesztősége,
2131 Göd, Pesti út 81.
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: „Szere-
tettel köszöntjük a gödi első osztályo-
sokat!”

Gratulálunk a helyes megfejtést be-
küldőknek!

A nyertes ezúttal: Kun Melinda

Szerencsés megfejtőnk a Rekord Kft. 
felajánlásából egy művészi fotót 
nyert.

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

Őszi kerti munkák
a Bakókerttől!

• fák, bokrok és évelők ültetése
• alakító metszések 
• lombszedés
• trágyázás
• téliesítés

Telefon: (06 20) 557-6792
A GÖDI SIRÁLY NYELVISKOLÁBAN 
A 2013/14-ES IS SZERETETTEL VÁRJuK 
A NYELVET TANuLNI VÁGYÓKAT 

ANGOL éS NéMET TANFOLYAMAINKON

ÓVODÁS, KEZDő, HALADÓ, TÁRSALGÓ 
éS NYELVVIZSGA-ELőKéSZÍTő SZINTEKEN.

JELENTKEZéS AZ ALÁBBI 
TELEFONSZÁMOKON, FOLYAMATOSAN:
(06-70) 409-2329 • (06-70) 270-4664
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utána

ElőttE

Soha többé nem kell ajtókat festenie!
Az Ön régi ajtajából kedvező áron lesz csupán 1 nap 
alatt igénye szerint új!
- értékes PORtAS burkolóanyag
- számos fautánzatú és egyszínű mintázattal
-  díjmentes, kötetlen helyszíni felmérés minden ajtóra 

és tokra alkalmazható
- kedvező áron akár egy nap alatt

Ajtófelújítás!

Rosszak az ablakai? Ne dobja ki!
Régi típusú fa nyílászárók korszerűsítését  
vállaljuk, megbízható német technológiával!
- Gyorsan! Bontás nélkül akár 1 óra alatt!
- 30 éves garanciával! 
- Olcsón!

Európa
renoválója Nr.1

Megbízható  

német  

minőség!

Hívjon bennünket most!

0620/944-8037

SIMA ASZTALOS KFT.
Szentendre, Előd u. 2/A
E-mail: santal48@t-online.hu
Hívjon most!  
Tel.: 06/20-944-8037
www.portas-dunakanyar.hu,  
www.portas-magyarorszag.hu

Ablakfelújítás!

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

Bankkártya-elfogadás

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

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

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

regisztrációs matrica pótlása
•  Opciós jog törlése
•  Származás-ellenőrzés

Rázza magát formába a Fitvibe
Full motion concept
edzésmódszerével!

Jöjjön el a Gödi Fitvibe Alakformáló

Stúdiónkba és formázza csodaszéppé testét:

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

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

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

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

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

Gödi Fitvibe

Alakformáló Stúdió

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

www.wellness-trade.hu

Nem minden rezgés
egyforma!

Ingyenes

próbaedzés

és akciós

bérletárak

Ne d� ljön

be az olcsó

utánzatok-
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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

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

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

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

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

P E D I K Ű R 
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körülmények között 
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Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

ROBOGÓVÁSÁR!

SZEMéLYGéPKOCSIK KéSZPéNZES 
FELVÁSÁRLÁSA, BIZOMÁNYOSI éRTéKESÍTéSE, 

HITELÜGYINTéZéS.

KARAMBOLOS, SÉRÜLT AUTÓK JAVÍTÁSA 
KÁRÜGYINTÉZÉSSEL EGYÜTT.

Autószerviz, javítás, olajcsere, gumiszerelés!

Kineziológia - családállítás  

Ha

–  sok a félelem (emberektől, állatoktól, betegségektől, 
fájdalmaktól, tehetetlenségtől, jövőtől stb.),

–  megfelelés - kényszerben él (gyerekek, felnőtt ek),

–  a család, a kapcsolatok, a körülmények áldozatainak 
érzik magukat,

–  generációs problémákkal küzdenek
(ősök és utódok),

– a test, lélek, szellem betegségébe záródtak,

–  tanulási nehézségek, viselkedésminták okoznak
problémát.

Szeretett el várom jelentkezését! 

Cs. Nagy Ibolya
kineziológus
 +36 30 906 8674
cs.n.ibolya@gmail.com, FB: Balansz Stúdió

“Semmit nem lehet megtanítani egy embernek.
Csak segíteni benne, hogy rátaláljon önmagán belül.”

Galileo Galilei

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

SÍRKŐ, MŰKŐ és MINDEN, AMI CSAK KŐ!

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

E-mail: lakatoskalman@freemail.hu 

www.koakobonkft.hu

Göd, Rómaiak útja és Nemeskéri utca sarok 
(a gödi újtemetőnél)

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

Hivatkozzon a Gödi Körképre, és ingyenesen felmér-
jük lehetôségeit!

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 Október.indd   1 2013.10.01.   10:21:41
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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!)

 (megrendelésre)

Fehér hengerelhető vakolattal

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

3. Duna-parti Bababörze október 19-én, 
szombaton a Duna-part Nyaralóházak 
színháztermében 9-től 13 óráig 
(Felsőgöd, Jósika u. 14.). 

Helen Doron Nyelviskolánk Göd és Vác 
területére angolul tökéletesen beszélő, 
kreatív, gyermekszerető munkatársat 
keres, részmunkaidős foglalkoztatásban. 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: 
helendorongodvac@gmail.com

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

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

ELADÓ TELEK SuRÁNYBAN
Családi okok miatt eladó egy 1427 m2 
nagyságú telek Surányban, a 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.

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

Figyelem!
Uniós országokból származó, 

természetes bőrből készült női és férfi 
őszi-téli cipők kedvező áron kaphatók!

Ugyanitt bőrkabátok, dzsekik, mellények 
baráti áron várnak önre!

Cipő és Bőráru Kiskereskedés
Felsőgöd, Kálmán u. 19. 

Nyitva: hétfőtől péntekig 12 órától 18 óráig, 
szombaton 8 órától 14 óráig.

Telefon: (27) 332-424



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
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2131 Göd, Pesti út 236.
Telefon: (+36 27) 534-407 • E-mail: zanakert@invitel.hu • www.zanakert.hu
Nyitva tartás: keddtől szombatig:  8°° – 18°° • vasárnap: 8°° – 14°° • hétfőn zárva

Gyümölcsfák 
és bogyós növények 
nagy választékban
október 22-től


