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

� Ízületkímél� vibrációs tréning orvosi m szer
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Testületi ülés októberben
Munkaterv szerinti ülés – 2013. október 30.

Városi tulajdonba került a Duna-part Nyaralóházak
A képviselő-testületi ülésen Markó József a  televízió nyilvánossága 
előtt tájékoztatta a  testület tagjait, a  megjelenteket és a  lakosságot 
arról, hogy az  állami tulajdonú Duna-part Nyaralóházak (az egykori 
BM-üdülő) területe a  kormány legutóbbi ülésén született határozat 
alapján térítésmentesen Göd város tulajdonába megy át. A hatalmas 
értékű ingatlannak jelentős szerepe lehet a turizmus fellendítésében. 
A témáról részletesen a lap 6–7. oldalán olvashatnak.

Elvi hozzájárulás hitelfelvételhez
Hitelkérelem benyújtásához kért támogatást a  testülettől az  előter-
jesztő, dr. Pintér György alpolgármester. A  hitelfelvételre – mintegy 
50 millió forintos értékben – most nagyon kedvező feltételek mellett 
nyílna lehetőség, az összeg pedig esetleg részben forrása lehetne a ta-
vaszra tervezett útépítési és csapadékvíz-elvezetési beruházásoknak 
a Búzaszem Iskola környékén. A testület hozzájárulása elvi lehetőséget 
jelent, a hitelfelvétel ügyében később születik döntés.

Művészetoktatást támogató alapítvány viselheti Göd nevét
Településnév-használati kérelemhez járultak hozzá a képviselők. A ké-
relmet Kovács Gabriella, a gödi Németh László Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény művészeti igazgatóhelyettese nyújtot-
ta be. A település nevét egy, a művészetoktatást támogató alapítvány 
nevében szeretnék használni. A kéréshez a testület hozzájárult.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja a  város részvéte-
lét a  Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton. Dr. Pintér 
György alpolgármester    előterjesztése alapján a  testület a  2014. évi 
költségvetésébe 3 millió forintot tervez be az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által kiírt pályázat �nanszírozására.

Ismét lesz ingyenes lombhulladék-lerakási akció
Az őszi lakossági lombgyűjtési akcióval kapcsolatban Kovacsik Tamás, 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke adta elő szak-
bizottsága határozati javaslatát. A testület megszavazta, hogy – novem-
ber 18. és december 2. között – két héten át ismét legyen lehetőségük 
a lakosoknak ingyenesen lerakni a zöldhulladékot a Nemeskéri úti teme-
tővel szembeni földútról megközelíthető telephelyen. Akiknek a szállí-
tás megoldása problémát jelent, azok kedvezményes áron igényelhetik 
a Településellátó Szervezettől a háztól történő elszállítást. Részleteket 
lapunk környezetvédelmi rovatában olvashatnak, a 17. oldalon.

Elkészült a közszolgáltatási hulladékgazdálkodási terv
A testület elfogadta a  2013–2016 évekre vonatkozó, kötelezően be-
nyújtandó közszolgáltatási hulladékgazdálkodási tervet. A terv részle-
tesen foglalkozik az elkülönített hulladékgyűjtésre való ösztönzéssel, 
a biológiailag lebomló hulladék gyűjtésével és hasznosításával, a ház-
tartási veszélyes hulladék begyűjtésével, a  házhoz menő begyűjtési 
rendszerrel, az újrahasznosítással, az újrahasznosítási arány növelésé-
vel és a feladatok jogszabályi hátterével.

Év végén ünnepi munkarend szerint dolgoznak 
a Polgármesteri Hivatalban
Dr. Szinay József előterjesztése nyomán a testület elfogadta a Polgár-
mesteri Hivatal év végi ünnepi munkarendjét. Az ügyfélfogadás pon-
tos rendjét – más gödi intézményekével együtt –  lapunk 5. oldalán 
közöljük.

A Kereszténydemokrata Néppárt Gödi Szervezete 
és a 

Gödi Keresztény Konzervatív Baráti Kör 
meghívására

AZ ÉN HAZÁM
címmel tart előadást Gödön

Pálffy István 
országgyűlési képviselő, a KDNP frakcióvezető-helyettese, 
az Országgyűlés kulturális és sajtóbizottságának alelnöke.

Az előadás és az azt követő beszélgetés fő témái:
A 2014-es parlamenti választások
A magyar családok helyzete
A kötelező hit- és erkölcstanoktatás 
bevezetése az iskolákban

Az est házigazdája dr. Pintér György alpolgármester

MEGHÍVÓ
2013. NOVEMBER 29. 17 ÓRA

Helyszín: József Attila Művelődési Ház (Göd, Pesti út 72.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A közvilágításról
Több – általunk is jogosnak ítélt – lakossági megke-
resés érkezett a közvilágítás témakörében, melyek-
re ezúton adjuk meg válaszunkat:
Gödön a  jelenleg  üzemelő közvilágítás vezérlése 
�x időpontokban történő kapcsolásokkal működik.
A ki- és bekapcsolási időpontok  a korábbi MSZ 
20194-1:2000 szabványban előírt közvilágítási nap-
tár szerint tíznaponta változnak, így követve a nap-
kelte és a napnyugta időpontjának változását.
A közvilágítási naptár optimális meteorológiai kör-
nyezeti megvilágítást feltételez, így az  nem tudja 
követni a  változó időjárás miatti sötétebb, illetve 
világosabb napokat.
Tervezzük – az ELMŰ-től már árajánlatot is kértünk 
– egy új rendszer bevezetését, amely a budapesti 
vezérlésre történő átállást jelenti. Ennél a vezérlés 
egy-egy órás időablakban, a budapesti fénymérés 
alapján történik. Ez a mérés az esetek döntő részé-
ben jól követi a gödi fényviszonyokat.
A bekapcsolás az eddigi kapcsolási időpont előtti 
egy órában, a  kikapcsolás pedig az  eddigi kikap-
csolás időpontja utáni egy órában, a  mérés alap-
ján történik.
Ezzel a  megoldással nem csupán a  napkelte és 
a napnyugta időpontjának változása követhető fo-
lyamatosan, hanem az időjárás megvilágításra gya-
korolt hatását is �gyelembe veszi a vezérlés.
Az éves bekapcsolási idő átlagosan így kb. 4 szá-
zalékkal, napi 25-30 perccel fog nőni, ezzel együtt 
a  költségek is nőnek, amely éves szinten eddig is 
több mint 47 millió forintjába került a városnak.
Az átállásig kérjük türelmüket, mert ehhez szükség 
van a kapcsolóberendezések korszerűsítésére.

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számláin lévő összegek + pénztár): 132 159
A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számláin lévő összegek + pénztár): 22 010
A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 38 240
A lekötött betétek összesen: 270 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + pénztárban lévő 
összegek + lekötött összegek):

462 409

A folyószámlahitel összege: 0
A mai napig befolyt 2013. évi adóbevételek összege: 1 047 331
A normál �nanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió forintot meghaladó 
tételek: FIDUCIA-kötvény (CHF) – 2013. évi II. félévi kötvénybeváltás és kamat�zetés

71 313

Lejárt tartozás: 0
A fenti táblázat a 2013. október 28-ai állapotot mutatja.

Dr. Pintér György
alpolgármester

A Polgármesteri Hivatal 
év végi munkarendje
2013. december 6., péntek: egész napos ügy-
félfogadás (8-tól 16 óráig)
2013. december 7., szombat: szabadnap
2013. december 21., szombat: munkanap
2013. december 23., hétfő: munkanap (8-tól  
15 óráig)
2013. december 24-től 2014. január 2-ig a Hi-
vatal zárva tart
2014. január 3., péntek: munkanap
Az igazgatási szünet alatt a hivatal munkatársai 
éves szabadságukat töltik.

A városi intézmények 
év végi munkarendje
Az Alapszolgáltatási Központ ünnepi nyitva 
tartása
Családsegítő Szolgálat: 
  2013. december 16-tól 2014. január 5-ig zárva 

tart. 
 Telefonügyelet:  (06 20) 511-3339
Gyermekjóléti Szolgálat:
  2013. december 16-tól 2014. január 5-ig zárva 

tart. 
 Telefonügyelet: (06 20) 405-7576
Idősek Klubja:
  2013. december 23-tól 2014. január 5-ig zárva 

tart.
Házi gondozás:
 A munkanapokon az ellátás folyamatos.
Szociális étkezés:
 Az ellátás folyamatos.
Jelzőrendszeres segítségnyújtás:
 Az ellátás folyamatos.
Gyermekház:
 A munkanapokon az ellátás folyamatos.

A Településellátó Szervezet az év végi munka-
végzési és a  szabadnapokon a  szokásos mun-
karend szerint üzemel.

Javaslattétel „Göd Város Alkotó- és 
Előadóművész Díja” kitüntetésre
Göd Város Képviselő-testülete az  alkotóművészet terén kifejtett 
szakmai és művészi munka elismerésére kitüntető címet alapított, 
mely a város közigazgatási területén huzamosabb ideje eredménye-
sen tevékenykedő alkotóművészeknek, művészeti közösségeknek 
adományozható.

A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehet-
nek:
-  a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői;
-  a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek;
-  intézményi, munkahelyi kollektívák;
-  Göd város polgárai.

A javaslatokat 2013. november 22-ig várjuk postán vagy személye-
sen az alábbi címre: Göd Város Önkormányzata, Közművelődési, Ok-
tatási és Sport Bizottság, 2131 Göd, Pesti út 81. (I. emelet, 19. szoba.)
A díj átadására a Magyar Kultúra Napján rendezett városi ünnepsé-
gen kerül sor.

Internetes szavazással a Bozóky tér 
felújításáért
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség fotópályázatot írt ki településfej-
lesztési céllal.
A pályázaton a  felsőgödi Bozóky térről és Jézus Szíve-templomról 
készült néhány fotó is elindult, melyekre az alábbi weboldalon lehet 
szavazni:

http://www.nfu.hu/kozonsegszavazas
(A képek megtalálásához a keresőbe írják be: „Bozóky”.)

Szavazni 2013. november 15-ig lehet.

A nyertes képek beküldői a fotón szereplő közterület vagy középület 
rekonstrukciójához nyernek pályázati támogatást.
Kérjük, szavazatával ön is támogassa a Bozóky tér és a templom fel-
újítását!

Bozóky Gyula Alapítvány

Felhívás szűrővizsgálatra 
Azok a Gödön lakó, 45-65 év közötti nők,

akiknek utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év,
névre szóló meghívót kapnak

mammográfiás szűrővizsgálatra.
A vizsgálat helye:

Jávorszky Ödön Kórház | 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.
Telefon: (06 27) 620-620/1436

A szűrővizsgálatok ideje: 2013. november 2-29.
A szűrővizsgálat térítésmentes.

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A lehetőség adott! Kérjük, éljenek vele!

Budapest Főváros Kormányhivatala  
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
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A rendszerváltás óta megoldatlan, választási ciklusokon átíve-
lő nyitott kérdés volt a város életében, hogy mi lesz a sorsa 
annak a  hatalmas felsőgödi Duna-parti ingatlannak, ame-

lyet sokan még ma is BM-üdülőként emlegetnek. A  vízparton 
álló, csaknem 20 ezer négyzetméter alapterületű ősfás üdülő-
terület a Dunakanyar egyik legnagyobb és legkiválóbb adottsá-
gokkal rendelkező szabadidős és turisztikai központja lehetne, 
s mintegy 800 millió – 1 milliárd forintos piaci értéket képvisel. 
Az  október 24-i kormányülésen hozott határozat értelmében 
ezt az  ingatlant az állam most ingyenesen a város tulajdonába 
adja. A jó hírt az október 30-i képviselő-testületi ülésen napirend 
előtti felszólalásában Markó József polgármester jelentette be 
a nyilvánosságnak. 

Az üdülő múltja
A terület 1952-ben került magánkézből állami tulajdonba, majd 
1957-től a Belügyminisztérium használatába. A telken a minisz-
térium üdülőt alakított ki dolgozói számára: a kor színvonalának 
megfelelő faházakat telepített, s emellett kiszolgáló épületeket, 
százfős színháztermet, konyhát és nagy befogadóképességű, 
csak nyári felhasználásra alkalmas könnyűszerkezetes éttermet 
épített. A rendszerváltás után az ingatlan kihasználatlanul állt, s 
állapota folyamatosan romlott. Továbbra is a Belügyminisztéri-
um volt a tulajdonos, ám senki sem használta, és nem is gondozta 
a területet. Az önkormányzat 2002-ben 10 évre bérbe vette a te-
rületet, bízván abban, hogy birtokon belül kerülve előbb-utóbb 
megszerezheti azt a város számára. Az ingatlant a város 2012-ig 
lényegében eredeti funkciójának megfelelően, szállóvendégek 
elhelyezésére használta, az utóbbi egy évben pedig városi kultu-
rális és szabadidőközpontként üzemeltetette. A működési költ-
ségek természetesen mindvégig a városi költségvetést terhelték, 
állagmegóvásra és felújításra pedig az évek során együttesen kö-
rülbelül 100 millió forintot költött az önkormányzat. 

Tárgyalások az ingatlan helyzetének rendezésére
Az egymást váltó képviselő-testületek és az  éppen hivatalban 
lévő kormány között több szakaszban immár bő 10 éve tartott 
az üdülő sorsával kapcsolatos tárgyalássorozat, amely most egy-
szer s mindenkorra lezárult, mégpedig a város számára a lehető 
legkedvezőbb eredménnyel. 
– A városvezetés tavaly úgy döntött, kezdeményezi az ingatlan in-
gyenes saját tulajdonba vételét, és felterjesztést nyújtott be a kor-
mányhoz ez ügyben. A  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV 
Zrt.) támogatólag nyilatkozott a  gödi kéréssel kapcsolatban, és 
bizakodásra adott okot az  is, hogy más önkormányzatok is hoz-
zájuthattak hasonló módon egyes, a  területükön található állami 
tulajdonú ingatlanokhoz. Különösen a  Duna-part Nyaralóházak 
nagy alapterülete és magas piaci értéke miatt azonban tulajdon-
képpen egészen az október végi kormánydöntésig nem tudhattuk 
biztosan, hogy sikerül-e megszereznünk az  ingatlant – mondta el 
Markó József polgármester. – Köszönet illeti mindazokat, akik kitar-
tó munkájukkal előmozdították a tárgyalási folyamat kedvező ala-
kulását. Az ország nagyon sok települése fogalmaz meg kéréseket 
a kormány felé, és nem mindegy, ki, hogyan és kihez fordul tájékoz-
tatásért, támogatásért települése érdekében. Göd ügyét jogi szak-
értelmével és kapcsolataival is messzemenően segítette dr. Tuzson 
Bence, akinek különösen nagy szerepe van az elért eredményben. 
Megkeresésünkre dr. Tuzson Bence önkormányzati jogász, terü-
leti fejlesztési biztos így nyilatkozott: 
– Folyamatos tárgyalásaink eredménye, hogy a Kormány dönté-
se alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő  átadta az  ingatlan 
tulajdonjogát Gödnek. Egy több mint tíz éven át tartó megol-
datlan helyzetet tudtunk most közös munkával sikeresen lezárni. 
Bízom abban, hogy a  Duna-parti ingatlan gazdagítja, színesíti 
majd a gödi lakosok életét.

Újabb lépés a jövő városa felé
A döntést követően kiadott kormányhatározat – amely a Magyar 
Közlöny 2013. évi 176. számában is olvasható – többek között azt 
is rögzíti, hogy az átruházott nemzeti vagyont az önkormányzat 
„az adott ingatlanra megjelölt hasznosítási célnak megfelelően 
köteles hasznosítani”. A Duna-part Nyaralóházak esetében e célok 
a következők: településrendezés, településfejlesztés, szabadidős, 
kulturális és sportrendezvények lebonyolítása. Ennek a pro�lnak 
a kialakítása már egy évvel ezelőtt megkezdődött, amikor a terü-
letet megnyitották a lakosság előtt, és számos szabadidős, sport 
és kulturális rendezvényt, nyári tábort, hétvégi koncerteket ren-
deztek itt. A folytatást is ebben az irányban képzeli el a városveze-
tés: ez a terület Göd kiemelt jelentőségű szabadidős, kulturális és 
turisztikai központja lehet. Ám a hasznosításra vonatkozó átfogó 
koncepció kidolgozása városi szintű közös gondolkodást igényel 
– fogalmazott a  polgármester. A  tervek között szerepel, hogy 
a Duna út végén széles lejárót nyitnak, mintegy meghosszabbítva 
az utat a gátig, illetve eljárnak az illetékes hatóságoknál a terület 
egy kisebb részének a gát felső szintjéig történő feltöltése ügyé-
ben, hogy közvetlen rálátás nyíljon a Dunára. Az épületek felújítá-
sára pedig pályázati forrásokat keresnek.

A területen 28,  fürdőszobával, hűtőszekrénnyel és televízióval 
felszerelt kényelmes faházban egyszerre 98 főt lehet elszállásolni 

A gödi önkormányzat tulajdonába 
került a Duna-part Nyaralóházak
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90. születésnapján köszöntötték 
Juci nénit
Pecsenka Károlyné Juci nénit köszöntötte 2013. október 15-én, 
90. születésnapján a város nevében dr. Pintér György alpolgár-
mester.
Juci néni 1937-ben költözött Gödre a  szüleivel és két testvé-
rével. Felsőgödi otthonukat férjével építették, s  a  forradalom 
évében, 1956-ban költöztek be a házba. Juci néni egy pesti öt-
vösműhelyben dolgozott a Király utcában, melyet aztán a for-
radalom után bezártak. Később esztergagép mellett dolgozott, 
aminek kezelését – mesélte az ünnepelt – bizony sírva tanulta 
meg. Fiatalkorában imádott táncolni, nyugdíjas éveire pedig 
a kirándulás, az utazás lett a legkedvesebb időtöltése. Ma már 
azonban alig mozdul ki az  otthonából, szomszédja, Gyöngyi 
segít neki a napi ügyintézésben, és keresztgyerekei látogatják 
a szépkorú asszonyt.
 A 90. évének betöltéséhez díszlevélben gratulált a magyar mi-
niszterelnök, Orbán Viktor. E levelet egy gyönyörű virágcsokor 
kíséretében adta át az ünnepeltnek Göd alpolgármestere, aki 
érdeklődve hallgatta Juci néni élettörténetét.
 Füle Jánosné, az  Alapszolgáltatási Központ vezetője sem ér-
kezett üres kézzel, aki a  házi jelzőrendszeres segítségnyújtás 
és a  naponta kiszállított meleg ebédszolgáltatás lehetőségét 
ajánlotta fel. 

V. Pálfai Kinga

Az igencsak hasznos házi jelzőrendszer üzemeltetési díja jö-
vedelemfüggő (például Juci néni esetében kevesebb mint 
35 Ft naponta). A napi meleg ebéd a 90 év felettieknek Gö-
dön jövedelemtől függően ingyenes, illetve 50 százalékos 
térítési díj mellett igényelhető. E szolgáltatásokról a (06 20) 
563-8955-ös telefonszámon lehet érdeklődni.

A miniszterelnöki köszöntőlevelet dr. Pintér György 
alpolgármestertől vehette át az ünnepelt

Az ősfás parkban áll  egy felújításra váró, jelenleg kihasználatlan, 
de építészeti szempontból értékes villaépület is

Seniortorna indul nőknek a Németh 
László Általános Iskola tornatermében!
Az első foglalkozás november 15-én, 
pénteken 18.30-tól 19.30-ig lesz.

Szeretettel várok minden érdeklődőt!
Somkereki Edit
testnevelő, gyógytestnevelő, fitness 
personal trainer 
Telefon: (06 30) 347-3109
E-mail: somkerekiedit@gmail.com 

Markó József hangsúlyozta, hogy a  terület tulajdonjogának 
megszerzése nem csupán azért jelentős eredmény, mert több 
százmilliós piaci értéket képviselő ingatlannal gyarapodott 
a város vagyona, hanem főként azért, mert döntő fontosságú 
stratégiai lépést jelent a  Duna-part komplex fejlesztésében. 
A Nyaralóházak a mellette elhaladó kerékpárút és a Duna köz-
vetlen szomszédsága miatt a  kerékpáros, vízi és ökoturizmus 
egyik legkedveltebb célpontja lehet, ha vonzó szolgáltatásokat 
tudunk kínálni.
– A közelmúltban célzott intézkedések egész sorát hoztuk meg 
a vízparthoz kapcsolódó turizmus fellendítésére – hangsúlyoz-
ta Markó József polgármester. – 
A városban immár két kiépített és minden szükséges engedély-
lyel rendelkező szabad strand működik. Szeptemberben külterü-
letté nyilvánítottuk a Duna-part eddig belterületi szakaszait, s ez 
azzal az előnnyel jár, hogy szinte a teljes gödi Duna-parton legá-
lisan lehet majd fürdeni, strandolni. Több kilométer hosszú, für-
dőzésre alkalmas partjával Göd igazi kuriózum lesz a Duna-parti 
települések között. Pályázati forrásból fejlesztéseket hajtottunk 
végre a  gödi kompállomásnál, és az  idei nyári szezonban már 
felújítva, kibővült szolgáltatásokkal várta vendégeit a felsőgödi 
csónakház. Hamarosan jelentős beruházás indulhat meg a Duna 
mellett fekvő kivételes természeti szépségű közparkunkban, 
a Szakáts-kertben is. Terveink szerint a ma még elhanyagolt pa-
tinás villaépület felújítása után étteremként és szálláshelyként 
működik majd, s  ez még vonzóbbá teheti a  gödi partszakaszt 
a  Duna-kanyar turistái számára. Ezek a  lépések mind azonos 
irányba mutatnak, és turizmusélénkítő hatásukban kölcsönösen 
erősítik egymást. A Duna-part Nyaralóházak megszerzése pedig 
minden eddiginél nagyobb lehetőséget jelent: a városnak soha 
korábban nem volt ekkora kiterjedésű Duna-parti ingatlana – 
nyilatkozta lapunknak Göd város polgármestere. 
– A kormányhatározat rendelkezései szerint a következő hóna-
pok feladata a földhivatali bejegyzésre alkalmas tulajdonátru-
házási szerződés elkészítése és aláírása lesz, illetve a  tulajdo-
nosváltás bejegyeztetése az  ingatlan-nyilvántartásba. Ennek 
a  jogi-adminisztratív folyamatnak legkésőbb fél éven belül le 
kell zárulnia, ami azt jelenti, hogy legkésőbb májusra, a követ-
kező nyári szezon kezdetére már jogi értelemben is a város lesz 
a terület tulajdonosa – tájékoztatta a Gödi Körképet dr. Szinay 
József címzetes főjegyző.

Koditek Bernadett
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A „Svájci–magyar együttműködés 
a tisztább holnapért” című nyer-
tes gödi pályázat keretében ke-

rülhetett  sor a  testvérváros jó hulla-
dékkezelési gyakorlatának személyes 
megismerésére. Testvérvárosunk 
2011 óta  az „energiaváros” cím birto-
kosa, így a  szakterület legfejlettebb 
technikai megoldásainak  közvetlen 
megismerésére nyílt lehetőségünk.  
A  projekt folytatásaként Monthey de-
legációja  viszontlátogatást tesz majd 
Gödön,  melynek során  a svájci szak-
emberek felmérik a  helyi hulladék-
gazdálkodási adottságokat és lehe-
tőségeket, s erre alapozva  fejlesztési 
javaslatokat tartalmazó  tanulmányt 
készítenek Göd számára.  A teljes pro-

jekt 6 200 532 forint összértékű támo-
gatásban részesül.
Montheyben idén január óta új ve-
zetése van a  városnak, akik, élükön 
a  polgármesterrel, Stéphane Coppey 
úrral egy kifejezetten jó hangulatú 
találkozót szerveztek – mondta el dr. 
Pintér György alpolgármester, a  dele-
gáció vezetője. – Jó hangulatút, hiszen 
nagyon kedvesen, partnerként kezel-
ve fogadtak és kísértek bennünket 
látogatásunk során. Monthey testvér-
városai közül elsőként mi, gödiek talál-
koztunk az új vezetéssel. A lehetséges 
együttműködés szakmai vonatkozásai 
elnyerték a  tetszését a  �atalos lendü-
letű montheyi városvezetésnek. Test-
vérvárosunk polgármestere kifejezet-

ten örült annak, hogy a hagyományos 
kulturális kapcsolatokon kívül egy 
másik együttműködési terület, a  hul-
ladékgazdálkodás is napirendre került. 
A  projekt úgy folytatódik, hogy feb-
ruárban a  svájciak látogatnak Gödre, 
majd ők készítenek egy tanulmányt, 
amelyben javaslatot tesznek arra, hogy 
szerintük Gödön milyen fejlesztések, 
fejlesztési irányok lehetségesek a hul-
ladékgazdálkodás területén. Nagyon 
remélem, hogy a megvalósítás során is 
kapunk majd segítséget Montheyből – 
tette hozzá dr. Pintér György.
– Hulladékkezelési alternatívákat lát-
tunk, melyek közül talán a  zöldhul-
ladék kezelése lenne nálunk a  leg-
kisebb beruházással megoldható. 
Megnéztük a  lomtalanítás céljából 
működtetett hulladékudvart, ahol 
a  lomtalanítani kívánt tárgyakat a  la-
kosság szelektíven adhatja le minden 
munkanapon, s ennek díját beépítik 
az  éves szemétszállítási költségbe. 
Jártunk továbbá egy olyan erőműben 
is, amely – részben hulladékégetéssel 
– a fél város energiaellátását biztosít-
ja. Persze Svájcban a mi költségveté-
sünk tízszereséből oldják meg mind-
ezen feladatokat. Itthon sem annyira 
a szakértelem, mint inkább az anyagi 
források hiányoznak – összegezte rö-
viden tapasztalatait Jakab Júlia kör-
nyezetvédelmi előadó.
Göd négy testvérvárosi kapcsolata 
közül az utóbbi években – sajnálatos 
módon – a  kárpátaljai Jánosi, illetve 
a partiumi Hegyközpályi vonatkozás-
ban a körülmények megváltozása mi-
att erősen meglazultak a kapcsolatok. 
A svájci Monthey mellett a negyedik 
testvérvárosunk a  Marseille melletti 
Marignane szintén francia nyelvű te-
lepülés. Velük élőbb a  kapcsolat, de 
az  együttműködés új tartalommal 
való megtöltése közös feladatunk. 
Kérdésünkre dr. Pintér György el-
mondta, hogy a  város vezetése fog-
lalkozik a  testvérvárosi kapcsolatok 
újragondolásával. Ennek keretében 
felmerült, hogy Göd létesítsen kap-
csolatot egy határon túli magyarlakta, 
esetleg székelyföldi településsel, illet-
ve a  Duna mellett egy osztrák vagy 
délnémet kisvárossal. Ám az  önkor-
mányzat újabb testvérvárosi kapcso-
latot csak jól átgondoltan, a  szüksé-
ges anyagi források megléte mellett 
kezdeményezne.

V. Pálfai Kinga

Monthey új városvezetésével elsőként a magyar testvérváros, Göd küldöttsége 
találkozhatott

Montheyben járt 
a gödi önkormányzat 
delegációja
Október elején tízfős gödi küldöttség utazott a svájci Monthey városába. 
Göd már több évre visszatekintő sikeres nemzetközi testvérvárosi kapcso-
latot ápol Montheyjel. A mostani utazás egy projekt részeként a Svájci Ma-
gyar Együttműködési Program támogatásával valósult meg. 
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Városi megemlékezés az októberi forradalomról
Nemzeti ünnepünk előestéjén az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek a gödiek. Az ünnepi mű-
sornak a József Attila Művelődési Ház adott otthont, majd a megemlékezők Iván Kovács László Kincsem Parkban 
lévő mellszobránál helyezték el koszorúikat.

Az egybegyűlteket Markó József polgár-
mester köszöntötte, külön is megem-
lítve Vén István egykori elítéltet, Iván 

Kovács László harcostársát; dr. Tuzson Bence 
jogászt, területi fejlesztési biztost; Bíró 
Attilát, a Járási Hivatal vezetőjét, akik együtt 
ünnepeltek a gödi megemlékezőkkel.
Markó József szerint, bár 1956 óta elég idő 
telt el ahhoz, hogy úgy vélhessük, ma már 
kiérlelt történészi vélemények állnak ren-
delkezésünkre az akkori eseményekről – ez 
sajnos egyáltalán nincs így. Ezért is fontos 
minden alkalommal, amíg erre lehető-
ségünk nyílik, olyan vendéget hívni, aki 
hitelesen, saját személyes élményeit meg-
osztva tud mesélni a történelmünk fényes 
napjairól.
Az  idei megemlékezésen Vén Istvánt, 
a  Politikai Foglyok Országos Szövetségé-
nek tagját, Iván Kovács László gödi mártír 
egykori Corvin közi bajtársát, később vád-
lott-társát kérte fel a  város vezetése arra, 
hogy ünnepi beszédet tartson. Az  1956-
ban éppen harmadéves egyetemista meg-
élt élményei alapján arról mesélt az  egy-
begyűlteknek, hogy 1956. október 23-a 
az  akkori �atalok számára örömünnep 
volt, hiszen azt érezték, hogy kezükbe ve-
hetik önnön sorsukat. Hazájuk sorsát. Re-
mény mutatkozott arra is, hogy az  akkori 
hatalmat rábírhatják: olyasmit tegyenek 
az országért, ami jó a magyaroknak. A szó-
nok emlékeztetett arra, hogy a változások 

a  kommunista párton belül kezdődtek, 
mindenekelőtt Nagy Imre kezdeményezé-
sére, de bizonyos nemzetközi események 
(például a  berlini felkelés hírei) is közre-
játszottak abban, hogy Magyarországon 
mind az  ideig páratlan nemzeti egység 
alakulhasson ki. A  békés rendszerváltás 
reménye azonban huszonnégy óra alatt 
szertefoszlott. Sajnos már a következő na-
pon, az  első sortüzeknél, majd a  Kossuth 
téri tömegmészárláskor nyilvánvalóvá vált, 
fegyverekre csak fegyverek válaszolhat-
nak. – Akivel beszélhetek – fogalmazott 
a szónok –, azzal talán meg tudom értetni 

magam. Ám ellenséges tankokkal lehe-
tetlen tárgyalni. Az  emlékezést folytatva 
Vén István elmondta, hogy október 24-e 
őt már a  Corvin közben találta, ahol Iván 
Kovács László volt a  parancsnok, akinek 
fontos szerepe volt abban, hogy a nemzeti 
kormánnyal mindvégig párbeszédben vol-
tak a  forradalmárok. A  szónok véleménye 
szerint a harcok ellenére megvolt a lehető-
sége annak, hogy tárgyalások útján érjék el 
a  céljaikat, ám a  nagyhatalmak nem segí-
tettek ebben, sőt intő példaként emleget-
ték a  magyarországi eseményeket a  for-
rongó közép-európai nemzetek, például 
Lengyelország előtt. 
– A magyar forradalmárok, nemzeti népföl-
kelők viszont úgy érezték, hogy számukra 
nem drága a  vérüket, akár az  életüket 
adni a hazáért, a szabadságért… Iván Ko-
vács László is így adta értünk az életét. Ma 
a többi mártírral, 56-os hőssel együtt rá is 
emlékezünk – mondta elérzékenyülve Vén 
István, az egykori harcostárs.
A megemlékezésen a Gézengúz Színjátszó 
Csoport és a GDSE Táncszakosztálya közös 
ünnepi műsorral közreműködött – felkészí-
tőik Zachár Zsuzsa, Harkai Anett és Bíróné 
Csernus Bernadett voltak.
A Kincsem Parkban térzenét adott a Gödi 
I�úsági Fúvószenekar Nyikes Róbert vezeté-
sével, Kemény Gábor, a  Piarista Szakiskola, 
Gimnázium és Kollégium tanára szavalt, 
a Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend pedig 
díszőrséget állt az emlékmű előtt.

V. Pálfai Kinga

Az ünnepi műsort a Gézengúzok színjátszócsoport és a GDSE Táncszakosztálya adta 
Elveszített kézszorítás címmel

Az ünnepségen részt vett (balról) dr. Bognár László (KOSB-
elnök), dr. Pintér György (alpolgármester), Tuzson Bence 
(területi fejlesztési biztos) és Markó József (polgármester) is

Az ünnepi szónok Vén István, a POFOSZ 
tagja, Iván Kovács László egykori vádlott-
társa volt
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Mint az  mindannyiunk előtt isme-
retes, november 4-ével a vágány-
zár hónapjaira érvényes ideigle-

nes vasúti menetrendet módosították. 
Az eddigieknél hosszabbak lettek a me-
netidők és az  állomáson tartózkodási 
idők. A MÁV illetékes szakemberei szerint 
a  módosított menetrend alaphelyzet-
ben, illetve kisebb mértékű zavarhelyze-
tekben kiszámíthatóbb vasúti közleke-
dést biztosít.
Olvasóinkat emlékeztetjük arra, hogy 
Göd Város Önkormányzatának megke-
resésére a  vasúttársaság, illetve a  váci 
állomás átépítési munkálatait koordináló 

Közlekedéstudományi Intézet válaszle-
velében ezt írta:
„Sajnálatos módon a vonatok meghirde-
tett vágányzári menetrend szerinti közle-
kedtetését nagymértékben akadályozza, 
hogy mindennapossá váltak az  előre 
nem látható műszaki problémák (biz-
tosítóberendezési zavar, vontatójármű 
szolgálatképtelensége, felsővezeték-sza-
kadás stb.). (…) A késési okok tehát nem 
a MÁV-START Zrt. és a Vasúti Pályakapaci-
tás-elosztó Kft. által készített vágányzári 
menetrend szerkesztési hibáira vezethe-
tők vissza, hanem a részben egyvágányú 
pálya, valamint a  sűrű vonatforgalom 
miatt a  késések megszüntetése jelent 
különösen nehéz feladatot a  forgalomi 
szolgálattevők számára.”
Mindezek mellett a  fentebb idézett le-
velükben köszönetet mondtak Markó 
József polgármesternek és dr. Szinay 
József címzetes főjegyzőnek azért, hogy 
a vágányzári menetrendhez kapcsolódó 
információs anyagokat a város honlapján 
közzétették, valamint, hogy Göd állomás 
térségében új parkolóhelyeket jelöltek 
ki. A  parkolók kialakítása valóban kulcs-
kérdés volt: ha az  önkormányzat mind-
járt a vágányzári menetrend első napján 
nem oldja meg a parkolással kapcsolatos 
problémát, kaotikus és balesetveszélyes 
helyzet alakult volna ki az  állomás kör-
nyékén, ahol a  gépkocsiforgalom most 

sokszorosa a máskor szokásosnak.
S ha már a  leveleknél tartunk, Sipos 
Richárd jobbikos gödi önkormányzati 
képviselő már a  vágányzár első napján 
– tapasztalván a  kialakult kaotikus hely-
zetet – levelet írt a  MÁV vezérigazgató-
jának, valamint dr. Völner Pál infrastruk-
túráért felelős államtitkárnak. Völner 
államtitkár bő egy hónap múlva reagált 
a megkeresésre, míg a vasúttársaság ve-
zérigazgatójának válasza (november ele-
ji) lapzártánkig még nem érkezett meg. 
Az államtitkári válasz a párt gödi szerve-
zetének honlapján elérhető.
A MÁV ígérete szerint 2013. november 
25-étől a Vác–Göd vonalszakaszon ismét 
két pályán közlekednek majd a vonatok, 
amely nagymértékben stabilizálhatja 
az aktuális menetrend betarthatóságát, s 
az eredeti állapot 80-90 százalékos mér-
tékben helyreáll.
A MÁV illetékesei november elején 
a  Nyugati pályaudvar királyi várótermé-
ben tájékoztatták a  sajtó képviselőit. 
A  sajtótájékoztatón elhangzott, hogy 
a  már említett (újabb) menetrendi mó-
dosításokon túl az  átépítés ideje alatt 
a  zavarhelyzetek mielőbbi helyreállítása 
érdekében Vác és Göd között a biztosító-
berendezési szakemberek folyamatos ké-
szenlétben állnak, továbbá a pályafenn-
tartók éjszaka végzett munkák keretében 
javítják a vasúti pálya állapotát a lassúje-
lek csökkentése, illetve megszüntetése 
érdekében. 
A Budapest–Szob vasútvonal vágányzá-
ri menetrendje a  MÁV-START honlapján 
elérhető. A MÁVDIREKT telefonos ügyfél-
szolgálat szintén rendelkezésre áll a  (06 
40) 494-949-es telefonszámon. Minde-
zek mellett az  állomások pénztáraiban 
is kérhetők információk, valamint az állo-
másokon olvasható hirdetmények jelzik 
a módosításokat. 

W. B.

Sínen vagyunk a síneken?
Jóllehet az LGT egykori slágere nem kérdőjelezi meg a fenti címben szerep-
lő állítást, ám nekünk egyelőre még alapos az okunk a kérdőjel használatá-
ra. Nézzük sorra, hogy az elmúlt hetekben mi minden történt a városunkat 
is érintő vasútközlekedés terén.

A vonatok kezdeti túlzsúfoltsága ma már talán ritkábban tapasztalható, mint a munkálatok 
megkezdésének első napjaiban, de a késések még mindig gyakoriak

Az önkormányzat által kialakított parkolók 
mindennap teljes kihasználtsággal 
működnek

A zúzott kő szórásával készült parkolóknak a 
későbbiekben is hasznát veszi majd a lakosság 
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Az ünnepi alkalomra i�. Benyus Sándor vezetésével egy 
kisebb szimfonikus zenekar is szerveződött, amely 
az öt kórusból álló teljes énekkart kísérte a hangver-

seny nyitó-, illetve záró számai alatt.
Dr. Pintér György alpolgármester ünnepi beszédében fel-
elevenítette a  jubiláló énekkar történetét, mely Nagyréti 
Tamás tollának köszönhetően a Gödi Almanach egyik kö-
tetében is olvasható. Marton Zsolt esperes-plébános atya 
pedig házigazdaként köszöntötte a  kórustalálkozó részt-
vevőit. A  hangverseny után a  Retró Ady Klub tartott fo-
tókkal és �lmfelvételekkel dokumentált visszaemlékezést, 
tisztelegve a Felsőgödi Munkás Dalkör tagjai előtt.
Elsőként a  2000 márciusában alakult városi vegyes kar, 
a mintegy negyven főt számláló Gaude kórus állt színpad-
ra Utassy Ferenc karnagy vezetésével. Műsorukban Händel, 
Bach, Gasparini és Stockhausen egy-egy darabja csendült 
fel, nagy sikert aratva a hallgatóság körében.
 A tavalyi évadtól új karnaggyal, Gyombolai Bálinttal készü-
lő MÁV Magyarság Fér�kar újult erővel, létszámában gya-
rapodva és karakterében újjászületve állt fel a színpadra. 
A  hagyományos kórusművek mellett a  taizéi közösség 
énekei is megjelentek koncertprogramjukban, sőt, a szer-
zőként is elismert i�ú karnagy egyik művét (Gyombolai 
Bálint – Jenei Norbert: Vacsora) is előadták.
A Nagymarosi Fér�kórus 1904-ben alakult. Az  „Aranyko-
szorú”, „Aranykoszorú Diplomával” és „Fesztiválkórus” mi-
nősítéseihez híven megszólaló kórus Karai Józsefre emlé-
kezett az első Kuruc-szvittel, majd Bartók és Mozart művei 
után Charles Gounod Faust című operájából a Katonakart 
énekelve lopták be magukat egyszer s mindenkorra a gödi 

közönség szívébe. Vastaps köszöntötte törékeny karna-
gyukat, Juhász Orsolya Annát, aki hat esztendeje dirigálja 
a fér�kart.
1997 őszén alakult meg a  felsőgödi templom jelenlegi 
vegyes kara, amely 10. születésnapján, a  Szent Imre Mil-
lenniumon választotta védőszentjéül a herceget, és vette 
fel a  nevét. A  kórus rendszeres szolgálatot vállal az  egy-
házi ünnepeken, s  gregorián szkólája minden vasárnap 
ugyanitt énekel. Hangjuk ezúttal is otthonosan töltötte 
be a  templom tereit. Váraljai Nóra karnagy ez alkalomra 
Lassus, Gjeilo, Halmos László és Orbán György darabjai kö-
zül válogatott.
A jubiláló Felsőgödi Munkás Dalkör régi-új karnagya, Be-
nyus Sándor vezetésével készült az  elmúlt esztendőben 
az  ünnepi hangversenyre. Surán Sándor 2012-ben bekö-
vetkezett halála után kérdéses volt a fér�kar jövője, ennek 
okán ajándékként élték meg az elmúlt esztendőt, melyet 
közel 50 év után ismét Benyus Sándor vezetésével tölthet-
tek. A  hangverseny előestéjén tartott főpróbán minden 
kórustag azon izgult, hogy a  nagy napon minden hang 
a  helyén legyen majd. És úgy is lett. Molnár András Kos-
suth-díjas operaénekes közreműködésével hatalmas siker 
volt Erkel Ferenc Éljen a haza! című kórusműve. A koncer-
tet követő tapsvihar múltán Gál János, aki 1962 óta tag-
ja a kórusnak, szerényen így fogalmazott: „Talán nem mi 
voltunk a legcsillogóbb fénypont ebben az ötös fogatban, 
de összességében mégis minden nagyon szépen sikerült, 
és a hangverseny méltó megkoronázása volt a kilencven 
esztendőnek.”

V. Pálfai Kinga

Ünnepi kórustalálkozó a Felsőgödi 
Munkás Dalkör 90. jubileumán
Október 19-én délután öt kórus – három fér�- és két vegyes kar – adott egymásnak randevút, a közönségnek pedig 
csodaszép hangversenyt a Felsőgödi Munkás Dalkör fennállásának jubileumi, 90. évfordulója alkalmából a Jézus 
Szíve-templomban. 

Kilenc évtizede az éneklés szeretete tartja össze a dalkört 

A jubiláló Munkás Dalkört többek között a Gaude kórus is 
köszöntötte a találkozón 
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Az időseket köszöntő színpadi programok után kellemes beszélgetésekre 
is jutott idő (a képen jobbról özv. Zsoldos Györgyné és Markó József 
polgármester)  

Idősek világnapja – 
ünnepség Gödön
Az időskorú gödi lakosokat köszöntötték a nemzetközi emlékna-

pon az Alapszolgáltatási Központ szervezésében október 1-jén.
 Markó József polgármester köszöntőjében felidézte, hogy 

az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek 
világnapjává. Elmondta, hogy jelenleg körülbelül 600 millió hatvan 
év feletti személy él a világon, Magyarországon is több mint kétmil-
lió a hatvan év felettiek száma. Az idősebb nemzedék szerepe azon-
ban meghatározó a társadalmakban, hiszen sok segítséget nyújthat-
nak a  �atalabb generációknak tapasztalataik átadásával, önkéntes 
munkáikkal. Mint fogalmazott, Gödön is az  egyik legaktívabb kor-
osztály az övék: részvételük a civilszervezetek munkájában magas, 
a  közéleti és kulturális eseményeken aktívan részt vesznek, szere-
pet vállalnak, ami fontos az egész város számára. Az önkormányzat 
ezért is igyekszik támogatni a klubokat és a civilszervezeteket, hogy 
a nyugdíjas korúak számára is tartalmas, hasznos programokat te-
gyenek elérhetővé.
 Az ünnepi alkalmon az Idősek Klubja, a Napos Oldal Nyugdíjas Klub, 
a Vöröskereszt gödi szervezete és a Karitász csoport mellett a du-
nakeszi, illetve a verőcei idősek klubja is képviseltette magát. Színes, 
változatos színpadi műsor állt össze az  Alapszolgáltatási Központ 
munkatársai, a Búzaszem Iskola, a váci László Imre Nótakör és a Gau-
de kórus jóvoltából. A jó hangulatú rendezvény terített asztalai mel-
lől �atalos lendülettel indultak táncba az ünnepeltek Pozsonyi Ferenc 
zenész muzsikájára. Másoknál jókedvű nótázás űzte messze a küszö-
bön hagyott gondokat, panaszokat, feledtette a  járás biztonságát 
segítő botokat, s pajkos összekacsintásokkal, önfeledt mosolyokkal 
telt a délután. 

V. Pálfai Kinga

Szeptember 28. és október 28. között  
Gödön elhunytak
Tóth Sándor 55 éves
Greska László 78 éves
Boros Mihályné (sz.: Kőhegyi Etel) 79 éves
Varsányi Miklós 61 éves
Róna György 64 éves
Eszes Istvánné (sz.: Kondor Magdolna) 89 éves

Szeptember 28. és október 28. között Gödön 
házasságot kötöttek
Megyesi László és Dávid Anita
Nagy István és Ágai Hajnalka
Szántai Zsolt és Csonka Enikő
Balkányi András László és Hornyák Rita

A továbbiakban többféle stílust képviselő változatos 
koncertprogramokat kínálunk majd a szórakozni 
vágyó fiataloknak és az ifjú lelkű, táncos lábú idő-
sebbeknek. Terveink között szerepel neves rockze-
nekarok, színvonalas Shadow’s gitárzenét játszó 
együttesek, valamint amatőr formációk koncertjei-
nek bemutatása, és már megkezdtük egy szilveszteri 
buli szervezését is.

Kísérjék folyamatos figyelemmel a Göd Városi Televí-
zió képújságját és a Gödi Körkép programajánlóit, 
valamint internetes híreinket!

SzomszédRock 
Country Club

A Duna-part Nyaralóházak hétvégi programsorozatot 
indít, elsősorban a pop-, a rock-, a country- és a blues-
kedvelő gödi lakosok kulturált szórakoztatására. 

November 29. | 19:30
a SzomszédRock együttes koncertje, majd diszkó éjfélig.

Büfé akciók!
A belépés ingyenes!

Duna-part Nyaralóházak
2132 Göd, Jósika u. 14.

A Duna—part Nyaralóházak 
színháztermében
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– Annak idején Mérei Ferenctől, a  vi-
lághírű gyermekpszichológustól kap-
tam a jó tanácsot: �gyeljen arra, hogy 
az első három esztendő meghatározó 
jelentőségű a kisgyermek életében.
– Valóban, a  pedagógiai és pszicholó-
giai kutatások eredményei igazolják 
az első életéveknek a későbbi fejlődés 
szempontjából is meghatározó szere-
pét. Nos, ezért van szükség a  bölcső-
dében magas színvonalú szakmai mun-
kára. Az  itt dolgozó gondozónőknél 
elvárás a felsőfokú szakmai végzettség, 
valamint a kisgyermekekkel való szere-
tetteljes kapcsolat és a biztonságérzet 
kialakításának képessége. A  nevelés 
során fontos szempont a  gyermek 
egyéniségének tiszteletben tartása, 
s  a  kisgyermek egyéni kompetenciái-
nak megfelelő di�erenciált bánásmód.

– Mindez mit jelent a gödi Szivárvány 
Bölcsőde mindennapi gyakorlatában?
– Nálunk a  nevelés-gondozás a  kis-
gyermekek számára a  lehető legide-
álisabb nevelési körülmények között 
zajlik. A  tárgyi feltételeink kiemelke-
dően jók, készség- és képességfejlesz-
tő játékokkal, eszközökkel nem nehéz 
a  gyermekeket jókedvben tartani: 
a  sok simogatással, érintéssel, önfe-
ledt, szabad játékkal, énekléssel, mon-
dókázással, ölbéli játékokkal és a  sza-
bad levegőn való rengeteg mozgással.

A bölcsődeorvosokkal karöltve felhív-
juk a szülők �gyelmét a korai fejlesztés 
lehetőségeire azoknál a  gyermekek-
nél, akiknél eltérő fejlődést tapaszta-
lunk. Együttműködünk a Városi Peda-
gógiai Szakszolgálattal, ahol kitűnő 
szakmai munkával és elhivatottsággal 
kezelnek minden esetet és szülői meg-
keresést.

– A  bölcsődei gondozás, gondolom, 
szoros együttműködést igényel a szü-
lőkkel…
– A  �atal szülők gyakran fordulnak 
hozzánk nevelési kérdésekkel, hiszen 
gyermeket nevelni nem könnyű do-
log. Optimális esetben a szülőnek ren-
delkeznie kellene alapvető fejlődéslé-
lektani ismeretekkel, hogy megértse, 
gyermeke mit miért tesz. Ezeket sajnos 
nem sajátítjuk el iskolai tanulmányaink 
során, ezért sokszor nem tudjuk ke-
zelni a  mindennapok élethelyzeteit. 
Ennek viszont többnyire a  gyermek 
a  szenvedő alanya. A  kisgyermek-
kor az  az időszak, amikor a  gyermek 
utánzással tanul, még nem vagy alig 
beszél, „lemásolja” a  körülötte lévő 
világot. Ezért nem mindegy, milyen 
hatások érik. Gyakran hangsúlyozom 
a  szülőknek, hogy nem a  gyerekkel 
van a  baj, hiszen ő  csak bennünket 
utánoz. Mondhatunk bármit, érvel-
hetünk, könyöröghetünk, a  gyerek 

számára az lesz minta, ami körülveszi, 
amit maga körül lát.

– Úgy tudom, önök az alapellátási fel-
adatokon túl más szolgáltatásokkal is 
segítik a szülőket.
– Fontosnak tartjuk, hogy ne csupán 
a  dolgozó szülők vehessék igénybe 
a bölcsődét, hanem jöhessenek a gye-
sen lévő anyukák gyermekei is. Ha 
a  kismamának szükségük lenne né-
hány „gyermek nélküli” órára, ne kell-
jen méregdrága bébiszittert fogadnia, 
ha el akar intézni egy bevásárlást, fod-
rászt, orvosi vizsgálatot. A  bölcsődé-
ben 400 Ft/óra áron tudunk időszakos 
gyermekfelügyeletet biztosítani, de 
egész napos ellátást is vállalunk a nem 
dolgozó szülők gyermekei esetében. 

– Bölcsődevezetői ars poetica?
– Türelem, megértés, elfogadás, ösz-
tönző és bátorító környezet. Erre van 
szüksége egy kisgyermeknek.

W. B.

A Szivárvány 
Bölcsődében jártunk
A beérkezett pályázatok elbírálását követően a város önkormányzati képvi-
selői Ráczki Mariannát bízták meg a Szivárvány Bölcsőde intézményvezetői 
teendőinek ellátásával. Vele ültünk le beszélgetni.

Ráczki Marianna, a bölcsőde újonnan 
kinevezett vezetője 

Baba-mama játszóház 
Baba-mama játszóházat indítunk havonta egy alkalommal 
a Városi Önkormányzat Szivárvány Bölcsődéjében!
Helye: 2131 Göd, Komlókert u. 19–21.
A következő foglalkozás időpontja:
november 25., hétfő, 16-tól 17 óráig.
Korcsoport: 0-3 éves korig.
A részvétel ingyenes.
Szeretettel várunk minden nyitott, játszani szerető, 
közösségi térre vágyó kisgyermeket és anyukáját!

A bölcsőde dolgozói
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Nemzetközi iskolatalálkozó a gödi 
Piarista Szakképző Iskolában

Négy ország tizenegy képviselőjével zajlott október végén 
a gödiek Nemzetközi Iskolatalálkozója, mely a jövőbeli kö-
zös projektek előkészítésére koncentrált. Az  események-

ről Besze Erika, a Piarista Szakképző Iskola sajtókapcsolatokért 
felelős munkatársa tudósította lapunkat.
Koblenz, Äänekoski, Trencsény és Göd – az  a  közös ebben 
a négy településben, hogy mindegyikük szakképző iskolája azt 
tűzte ki célul a következő négy évre, hogy szorosabban együtt-
működik a diákok cseréjében, a jó gyakorlatok megosztásában 
és a szakoktatók nemzetközi tapasztalatainak integrálása terén.
A késő őszi, gyönyörű időben ezúttal a piaristák adtak otthont 
a Comenius előkészítő találkozónak, amelyre a dán és az oszt-
rák partneriskolák ugyan nem tudtak eljönni, de kifejezték 
együttműködési szándékukat. 
Ballagó Kornél, a  nemzetközi kapcsolatok felelőse szerint: 
„A  megbeszélések célja volt olyan programot kidolgozni, 
amely a közeljövőben – sikeres pályázatok esetén – a gödi ka-
rosszérialakatosoknak nyújt kiváló szakmai lehetőséget. Közös 
célként azt fogalmaztuk meg, hogy a  programban a  diákok 
motiváltabbak legyenek a továbbtanulásra (mind közép-, mind 
felsőfokon), szerezzenek nemzetközi élményeket és ismerjenek 
meg más országokat, más kultúrákat is.” 
Rubovszky György Zsolt SchP igazgató szerint a  projekt arra is 
alkalmas, hogy a  �atalok munkatapasztalata szélesebb körű 
legyen, valamint, hogy érdeklődésük még inkább a  műszaki 
és a természettudományok felé forduljon. Ugyanakkor – tette 
hozzá az  igazgató – a  piaristák még szorosabb együttműkö-
dést terveznek a  �nn partneriskolával, hogy esetlegesen egy 
Leonardo-projekt keretében a diákcserét úgy tudják megvaló-
sítani, hogy az minél kevesebbe kerüljön az egyébként is nehéz 
helyzetben lévő családoknak. 
A találkozó résztvevői a város nevezetességei és a gödi iskola 
mellett megnézhették az esti Budapestet, Szentendrét, Viseg-
rádot és Esztergomot is. A folytatásban minden iskola megírja 
és benyújtja pályázatát a saját országában. A program, pozitív 
elbírálás esetén a  2014–2015-ös tanévben indulhat – közölte 
Galsa László operatív igazgatóhelyettes. 

Gödre érkezik az Anne Frank Ház 
vándorkiállítása
Novemberben a gödi Huzella Tivadar Általános és Két 
Tanítási Nyelvű Iskolában állítják ki az  amszterdami 
Anne Frank Ház vándorkiállítását. 

– A rendezvény több érdekességgel is szolgál. Az egyik az, hogy 
az erre a feladatra felkészített diákjaink vezetik majd körbe tár-
saikat a kiállításon. A másik, hogy a gödi Huzella az ország első 
általános iskolája, ahol megtekinthető lesz ez az  anyag. A  ki-
állítás ünnepélyes megnyitójának időpontja november 11-e, 
és november 22-ig, előzetes bejelentkezést követően külsős 
érdeklődők is megtekinthetik majd a  tárlatot – mondta el la-
punknak Miklósi László tanár úr, a kiállítás szervezője.
2007-óta hazánkban több középiskolában is bemutatták már 
a vándorkiállítás anyagát.
Az „Anne Frank – Történelem a  mának” című kiállítás célja 
a  holokauszt és a  vészkorszak történéseinek megismertetése 
a  társadalommal, különös hangsúlyt fektetve az  iskolás kor-
osztályra. Az  alkotók elsősorban a  �atalok érdeklődésére ala-
pozva mutatják be a holland izraelita családba született kislány 
naplóbejegyzései alapján, 33 tablón keresztül a  Frank család 
megrázkódtatásait, életveszélyes mindennapjaikat, s végül tra-
gikus halálukat. A kiállítás hű képet fest a nácizmusról, és annak 
következményeiről, illetve mindennapjainkban is érezhető ha-
tásáról – s mindezt egy áldozat, a 13 éves Anne Frank naplója 
alapján.
Az amszterdami Anne Frank Ház kérésére mindenhol a világ-
ban iskoláskorú �atalok vezetik végig az  iskolai csoportokat 
a  kiállításon. A  hasonló korú �atalok segítségével a  látogató 
iskolások közelebb kerülnek a megrázó történethez, jobban el-
gondolkoznak a kiállítás üzenetéről és interaktív módon vesz-
nek részt a tárlatvezetésen.

VPK

A találkozó résztvevőinek gazdag programot szervezett 
a vendéglátó gödi intézmény. Természetesen a budapesti 
városnézés sem maradhatott el

Meghívó
A gödi Rotary Club szeretettel meghívja Önt és kedves 

hozzátartozóját nyílt klubestjére, melynek témája: 

Rotary Nemzetközi Ifjúsági Programok, 
lehetőség a gyerekeknek és a családoknak

Évről évre egyre több gödi diák vesz részt abban 
a programban, amely egyrészt nemzetközi barátságokat, 
másrészt kiutazási lehetőséget jelent a gyerekeinknek. 

A gödi Rotary Club Ifjúsági Tábora 15 és 18 év közötti 
külföldi diákoknak szól, ezért várjuk 

a hasonló korú (14-18 év) gyerekeket és szüleiket.

Időpont: 2013. november 26. kedd, 19 óra

Helyszín: az Ilka csárda különterme

A részvételi szándékot kérjük előre jelezni.  
E-mail: robag0705@gmail.com  

Telefon: (06 20)320-7412
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Idén immár harmadik alkalommal 

rendezik meg iskolánkban az Adventi 
délutánt, melyre minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk.

Kérjük mindazokat, akik igényes 
kézműves termékeiket szeretnék 

bemutatni (árusítani, kínálni) 
az ünnepi forgatagban, jelezzék 
részvételi szándékukat iskolánk 

titkárságán. 

Telefon: (06-27) 532-115 

Időpont: 2013. december 13-a, 
péntek 16 óra. 

Nagy szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt! 

Idén immár harmadik alkalommal 

Adventi forgatag 
a Németh László 

Általános Iskolában

Pöttöm nyelvzsenik?
Az Izraelben élő brit nyelvészről, Helen Doronról elnevezett an-
golnyelv-oktatási módszer immár a  világ harminc országában 
működik sikeresen. A  Göd–Vác régióban található nyelv iskolák 
újdonsült tulajdonosát, Jankai Zsuzsannát arra kértük, röviden 
foglalja össze a Helen Doron-módszer lényegét.

– Nálunk néhány hónapos kortól 18 éves korig folyik az angol nyelv 
tanítása, illetve mi szívesebben mondjuk e módszerről, hogy az an-
gol nyelv elsajátítása. Ugyanis a szó hagyományos értelmében nem 
tanítjuk a gyerekeket, hanem a mozgásra, a zenére, a közös játékok-
ra építve az angol nyelvet játékosan és lazán, az életkorukhoz illő 
mesékkel, dalokkal „csepegtetjük” a fülükbe. 

– Ön hogyan találkozott e nyelvoktatási formával?
– Közgazdász a végzettségem, apai ágon tősgyökeres gödi vagyok. 
Amikor 2007-ben megszületett a kislányom, úgy döntöttem, hogy 
búcsút intek a  multinacionális világnak. Nyolc hónapos volt a  pi-
cink, amikor elkezdtünk Helen Doron-foglalkozásokra járni, és ez 
a mai napig is tart. Pillanatok alatt beleszerettem ebbe a módszer-
be. Éreztem, hogy evvel az egésszel nekem közelebbi kapcsolatba 
kell kerülnöm. 
A Helen Doron-nyelviskolákról tudni kell, hogy franchise rendszer-
ben működnek Európa-szerte, így Magyarországon is, budapesti 
központtal. Hazánk „oktatási” régiókra van osztva, s  ezek egyikre 
Göd és Vác területe. Idén nyáron érkezett el a  megfelelő pillanat 
arra, hogy a régi álmomat valóra váltsam…

– Kérem, meséljen az olvasóinknak a gödi Helen-Doron-nyelvisko-
láról.
– Gödön az Aphrodité Hotel egyik termében tartjuk a  foglalkozá-
sainkat, amelyek egyébként 45 percesek, hol szülőkkel, hol szülők 
nélkül. Családias, kellemes környezetben történik az  oktatás, egy-
szerre legfeljebb nyolc gyerekkel. Nagyon fontos az  aktivitás! Ná-
lunk a  gyerekek ugrabugrálnak, bukfenceznek, tapsikolnak, aztán 
leülnek, színeznek, ismét futkároznak, angol dalokat énekelnek. 
A tanár kizárólag angol nyelven beszél hozzájuk.

– Lassan rám is átragad az önből áradó lelkesedés…
– Ne csodálja. Missziónak tekintjük, hogy már kicsi korban megsze-
rettessük a gyerekekkel az angol nyelvet. Ami pedig engem illet, ez 
az  iskola olyan nekem, mint a második gyerekem. Szívvel-lélekkel 
dolgozom érte, és igyekszem szüntelenül fejleszteni, jobbítani. 
A szülőkkel is személyes kapcsolatot ápolok, hiszen ők legféltettebb 
kincsüket bízzák ránk – még ha alkalmanként csupán 45 percre is.

W. B.

A művészetoktatás 
decemberi rendezvényei

Németh László Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény
December 12-én, csütörtökön 17.30-kor

Néptánc Karácsony a Váci Művelődési 
Központ színháztermében. Fellépnek 

a Németh László Iskola néptáncosai. Az est 
koreográfusa, rendezője Greguss Gergő 

tánctanár.

December 16-án, hétfőn 16.30-kor
Az Adventi kiállítás megnyitóünnepsége 

a Németh László Iskola dísztermében. 
Kiállításra kerülnek a képzőművészeti 

tagozat tanulóinak alkotásai.

December 19-én, csütörtökön 18 órakor
Karácsonyi hangverseny a felsőgödi 

katolikus templomban. 
Fellépnek a művészetoktatás zenekarai, 
zenei együttesei, növendékei és tanárai.

A rendezvényeinkre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!
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SZOMBATONKÉNT VÁSÁR A TESZ UDVARÁN 

TERMELŐI PIAC – BOLHAPIAC

Göd Város Önkormányzata termelői vásárt és bolhapiacot rendez
minden szombaton délelőtt 8–13 óra között

a Településellátó Szervezet (TESZ) (2132 Göd, Duna út 5. ) udvarán. 
Bejárat a Kisfaludy utca felől! 

Asztalpénz, helyfoglalás: (06 27) 530-600
További információ: www.god.hu 

Szeretettel várjuk az eladókat és a vásárlókat! Vásározzunk együtt!

Iskolások nyerték a legszebb gödi konyhakertért járó vándorserleget

A Jobbik Gödi Alapszervezete és a  Virágzó Dunakanyar Ker-
tészet közösen meghirdetett konyhakertprogramjában 
az  idén – sokak meglepetésére – egy második–hatodik 

osztályos általános iskolás gyerekekből szerveződött baráti tár-
saság, a Gödi Természet Klub nyerte el a Legszebb Gödi Kony-
hakert címet.
A hagyományos konyhakerti növénytermesztés népszerűsítésé-
re létrejött program díjátadóját a Jobbik családi napjának kereté-
ben tartották szeptember 7-én, a Feneketlen-tónál.
Az első helyezettnek járó vándorserleget a tavalyi verseny első 
helyezettje, Zomborka Ernő adta át a győztes gyerekklub képvi-
selőjének, Székely Edinának. 
A Gödi Természet Klub megalapításának ötlete tizenhárom éves 
testvérétől, Erzsébettől származik, aki barátaiból, iskolatársaiból 
szervezte meg a kis hobbikertész csapatot. 
Az ünnepélyes díjátadó után Edina és édesanyja, Székely Imréné, 
valamint nagymamája, Soós Györgyné elmondta, hogy a  gye-
rekek saját kezdeményezését örömmel fogadta és támogat-
ta a  család is. A  talaj előkészítését a  nagypapa végezte, a  kerti 
munkák titkaiba pedig az édesanya és a nagymama vezették be 
a  gyerekeket, akik lelkesen ültettek, locsoltak, gazoltak. Edina 
úgy fogalmazott: ez a hobbi kicsit fárasztóbb, mint gondolta, de 
nagyon élvezetes, különösen, amikor a barátaival együtt ehetik 
az egyelésnél a bébirépát, vagy a saját maguk termesztette új-
hagymát ropogtathatják a szendvicsekhez. 
I�. Szabó Árpád, aki a Virágzó Dunakanyar Kertészet képviseleté-
ben vett részt a programban, hangsúlyozta: nagyon örül, hogy 
gyerekek nyerték a  versenyt. A  természet közelségét, a  kerttel 
való együtt létezést mint életformát ugyanis legjobb, ha ott-
honról hozhatja magával az  ember. Ő is a  családi hagyományt 

viszi tovább, és adja át saját gyerekeinek, akik nem a tévé vagy 
a számítógép előtt töltik a délutánjaikat, hanem kint a kertben 
játszva, és ellesve a felnőttektől a ház körüli munkák, a kertmű-
velés alapjait. A programhoz a kertészet biztosította a résztvevők 
számára a vetőmagokat, és a legjobbak díjazására felajánlott vá-
sárlási utalványokat is. Szeretnék, ha minél többen használnák 
ki a  ház körüli kertekben rejlő lehetőséget, és termesztenének 
otthon jó minőségű, egészséges, vegyszermentes zöldségeket.
Sipos Richárd, a  Jobbik Gödi Alapszervezetének elnöke beszá-
molt arról, hogy az  idén a korábbinál jóval többen vettek részt 
a programban, amelyet jövőre is meghirdetnek majd. Hosszabb 
távú terveik között pedig ott szerepel az is, hogy a háztáji állat-
tartás ösztönzésére is elindítanak egy hasonló versenyt.

K. B. 

Erzsi (balra) és Edina megszerették a kertészkedést, és jövőre is 
folytatni akarják
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A házaktól való elszállíttatásra is lesz lehetőség
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság őszi zöld-
hulladék-kezelésre vonatkozó előterjesztését elfogadta és 
megszavazta a képviselő-testület az október végi, munka-
terv szerinti ülésén. 
A határozat szerint, hasonlóan a korábbi évek gyakorlatá-
hoz, idén is két héten át lesz lehetőség arra, hogy a lakos-
ság a Nemeskéri útról megközelíthető zöldhulladék-lerakó 
telepen térítési díj nélkül rakhassa le a  kertekben, utcaf-
rontokon lehullott tetemes mennyiségű lombhulladékot. 
Újdonság, hogy azok, akik maguk nem tudják megoldani 
a kiszállítást, zsákonként 100 forintos áron a TESZ-től meg-
rendelhetik a háztól való elszállítást.
Az akciót segíti, hogy a  zöldhulladék-lerakó telep üze-
meltetője az akció idején eltekint a tárolási költségtől, így 
csupán az  ártalmatlanítási költségeket kell megtérítenie 
az  önkormányzatnak. Tavaly közel 1500 köbméter kerti 
zöldhulladék került a  lerakóba, melynek mintegy 2  872 
000 forintos ártalmatlanítási költségét a Környezetvédel-
mi Alapba befolyt talajterhelési díjakból fedezték.
Az akció idejét úgy határozták meg, hogy annak kihirdeté-
se a Gödi Körkép novemberi számában megtörténhessen, 
továbbá igyekeztek az  akció időszakát az  egyes fafajták 
lombhullatásához igazítani. 

Idén november 18-ától december elsejéig a szerdai 
és a szombati napokon 8 és 18 óra között lehet térí-
tésmentesen lerakni a kerti zöldhulladékot. A lera-
kás feltétele a gödi lakcím, amelyet a lakcímkártyá-
val lehet igazolni.

A háztól való elszállíttatást november 18. és 24. 
között lehet megrendelni a  (06 27)  530-011-es te-
lefonszámon, vagy személyesen a TESZ irodájában 
(2132 Göd, Duna út 5.). Az elszállítás a bejelentést 
követő héten, a körzetre érvényes szemétszállítási 
napon lesz. A 100 Ft/zsák térítési díjat a megrende-
léskor vagy az elszállításkor lehet rendezni. 

(Az akciós időszakon kívül egyébként 200 Ft egy 110 lite-
res, zöldhulladékkal teli zsák elszállításának díja.)

– Az  akció egyik célja, hogy a  lakosság a  kertek mel-
lett az  ingatlanok előtti közterületeket is rendbe tegye. 
A csúszós avartól tisztítsa meg a járdákat, s ha nem tudja 
az összegyűjtött lombmennyiséget elkomposztálni, lehe-
tősége legyen kedvezményes lerakásra a város zöldhulla-
dék-lerakó telepén.
Az avar elégetésére is van lehetőség, de csak száraz, éghe-
tő lombhulladékot, esetleg ágnyesedéket érdemes megy-
gyújtani, ugyanis a tartós, 30 percnél tovább tartó füstö-
lést, illetve az égést serkentő vegyszerek használatát helyi 
rendeletünk tiltja. Égetni csak péntekenként szabad, 8 és 
18 óra között. A szabályok betartását a közterület-felügye-
let ellenőrzi.
Mindezekkel együtt továbbra is a  kerti komposztálás 
előnyben részesítését javasoljuk a gödi lakosoknak, hiszen 
az őszi lomb kiváló talajtakaró a virág- és veteményágyá-
sokon, a  cserjék és a  bokrok tövében. A  komposztálóba 
halmozott lombkupacok pedig kezelhető méretűvé zsu-
gorodnak tavaszra, jó minőségű alapot adva a  követke-
ző évi komposzthoz – mondta el a  hír kapcsán Kovacsik 
Tamás, a VKB elnöke.

2013. november 30-ig lehet jelezni a  2014. évre vonat-
kozó igényeket a kisebb (60 literes) vagy a nagyobb (120 
literes) gyűjtőedények (szemeteskukák) használatára a Te-
lepülésellátó Szervezet szemétszállítási irodáján.
Azok kezdeményezhetik az esetleges változtatást, akiknek 
az igénybejelentés napján nincs visszamenőleges szemét-
szállítási-díjtartozásuk. Az új gyűjtőedény beszerzési költ-
sége a tulajdonost terheli.

Az igénybejelentés megtehető e-mailben 
(szemetszallitas@telepulesellato.hu), személyesen az 
ügyfélfogadási időben vagy telefonon: (06 27) 530-611.

A szerződés módosítását – az  igénybejelentések össze-
sítése után – 2014. január 6-ától január 17-ig ügyfélfoga-
dási időben kell személyesen vagy meghatalmazott útján 
megtenni. A szerződésmódosítás feltétele a régi kukacím-
ke ügyfélszolgálaton történő leadása, valamint az esetle-
ges szemétszállítási díjhátralék kiegyenlítése.

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 13-18 óra
Szerda: 7-12 óra, illetve 13-15 óra
Péntek: 7-12 óra  
Cím: 2132 Göd, Duna út 5.

Két héten át ingyenes a zöldhulladék-lerakás

Figyelem!
November végéig lehet kisebb vagy nagyobb kukát igényelni
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E lakossági fórumról a  Gödi Körkép októberi számának 8. ol-
dalán már olvashattak egy rövidebb beszámolót, s az  ese-
ményről a  Gödi Híradó és a  Közös dolgaink című közéleti 

magazinműsor is tudósította a tévénézőket. Az alábbiakat azok 
�gyelmébe ajánljuk, akik a téma részletei iránt is érdeklődnek. 

Az előzmények
Sződ-Nevelek lakossága 2003-ban népszavazást kezdeménye-
zett, amelynek eredménye alapján a többség a Gödhöz történő 
csatlakozás mellett voksolt. Göd önkormányzata úgy gondolta, 
hogy az  átcsatlakozó neveleki lakosság jogosult arra, hogy lét-
számának arányában Sződ önkormányzata a  lakóterületen túl 
külterületeket is átadjon a befogadó város számára.

 A területátadást illetően azonban a két önkormányzat között – 
több, egymást követő tárgyalási forduló dacára – nem jött létre 
megállapodás. 
2005-ben Göd városa pert indított, amely során Sződ önkor-
mányzata eleinte a külterületek átadása ellen foglalt állást, majd 
ebből később engedve a  2-es főutat jelölte meg természetes 
településhatárként. Az elhúzódó per folyamán Göd önkormány-
zata mindvégig ragaszkodott bizonyos – lakosságarányos nagy-
ságú – külterületek átcsatolásához. 
A  vita eldöntésére a  bíróság több szakértőt is kijelölt. Az  első 
szakvélemény a  lakosságszám arányában vizsgálta a  felperesi 
követelést, és Göd város igényét minden tekintetben megalapo-
zottnak találta. A bíróság azonban új szakértőt rendelt ki, akinek 
a lakosságarányos szempontokon felül immár feladatarányosan 
is vizsgálnia kellett az átcsatolandó területek nagyságát. 
 Időközben Sződ önkormányzata a felajánlott külterületek több-
ségét belterületbe vonta, illetve azok egy részét elcserélte Sződ-
liget település önkormányzatával. A második szakértői vélemény 
több változatot is kidolgozott, majd a részletes szakértői indok-
lást követően a gödi önkormányzat követeléséhez legközelebb 
álló megoldást jelölte meg, mint amely leginkább megfelel a te-
rület- és feladatarányos megosztásnak. Tekintettel arra, hogy ez 
a  megoldás magában foglalta a  Nevelek és a  2-es főút közötti 
belterületet is – amelyet időközben Sződ gazdasági területből 
lakóparkká (Ilka lakópark) minősített át –, Göd mindvégig elutasí-
totta a megosztás ezen módját, mivel ha a lakópark megvalósul-
na, akkor hozzávetőlegesen további 3000 ember települhetne 
be a jövőben Gödre, s ez a városnak igen súlyos terhet jelentene.
A  perrel párhuzamosan folyamatosan történtek próbálkozások 
a  felek közötti peren kívüli megegyezésre is. Az  egyeztetések 
során az  álláspontok reményt keltően közeledtek egymáshoz. 
A bíróság várható döntése a gödi igények irányában látszódott 
mozdulni, s talán ennek is köszönhető, hogy Göd város 2012 áp-

Nevelek Göd város része lesz
Szeptember 27-én a felsőgödi Ady Klub zsúfolásig megtelt nagytermében – ahol több mint száz neveleki és gödi 
lakos jelent meg – Markó József polgármester tartott tájékoztatót Sződ-Nevelek csatlakozásával kapcsolatban. 
A  fórumon jelen volt dr. Pintér György alpolgármester és dr. Szinay József címzetes főjegyző is, akik a  felmerülő 
lakossági kérdésekre válaszoltak. Az eseményre a város meghívta Hertel Lászlót, Sződ község polgármesterét is, 
aki szintén részt vett a találkozón.

Sződ-Nevelek hírei
Tisztelt Olvasóink!
Amint arról már korábbi lapszámainkból is értesülhettek, köze-
ledik az  idő, amikor a Göddel szomszédos, közigazgatásilag ma 
még Sződhöz tartozó Sződ-Nevelek mintegy 800 lakosával csat-
lakozik városunkhoz. A  gödi média szeretné segíteni a  telepü-
lésrész zökkenőmentes csatlakozását és minél eredményesebb 
integrációját. Ezért lapunk hasábjain a  jövőben külön rovatban 
közöljük majd azokat a híreket és információkat, amelyek a csatla-
kozással kapcsolatban hasznosak lehetnek a nevelekiek számára, 
és a gödieket is érdekelhetik. 

Markó József, Göd polgármestere szeptember végén lakossági 
fórumot tartott a  településrész csatlakozásával kapcsolatban. 
Lapunk ígéretet tett arra, hogy a  novemberi számban részletes 
beszámolót közöl az eseményről. Ezt olvashatják az alábbiakban. 
A csatlakozással kapcsolatos közérdekű fejleményekről – a téma 
megkívánta terjedelemben és rendszerességgel – a  továbbiak-
ban is tájékoztatást adunk majd. Nevelekkel kapcsolatos kérdé-
seiket, véleményüket szívesen látjuk a  korkep@god.hu e-mail 
címen, illetve Facebook-oldalunkon. 

Koditek Bernadett
főszerkesztő

A lakossági fórumon a gödi önkormányzat képviseletében 
megjelent (jobbról) dr. Szinay József címzetes főjegyző, Markó 
József polgármester és (a kép bal szélén) dr. Pintér György 
alpolgármester. Meghívott vendégként jelent volt Hertel lászló 
sződi polgármester is
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rilisában megfogalmazott peren kívüli egyezségi ajánlatát – mi-
nimális módosításokkal ugyan, de – Sződ község képviselő-tes-
tülete a 2012. április 26-án megtartott ülésén elfogadta.
 A  peren kívüli egyezség alapján végül az  eredetileg követelt 
240 helyett 160 hektár földterület kerül át Gödhöz, amelyből 
64 hektár a 2-es főút – Göd felől értendő – túloldalán található. 
Az  egyezség része még az  Ilka lakópark gazdasági szolgáltató 
övezetté történő átminősítése is, amelynek intézése és annak 
költségei Sződ községet terhelik. 

2014 őszétől, az önkormányzati választásokat követően jogilag is 
Göd város része lesz Nevelek. 

Polgármesteri tájékoztató
Sződ-Nevelek Gödhöz történő csatlakozása – emlékeztette 
a  lakossági fórum résztvevőit Markó József már a mondandója 
elején – kezdettől fogva feltételekhez volt kötve. Mindenekelőtt 
abban a tekintetben, hogy a város lélekszámának növekedésével 
együtt Göd újabb földterületekhez is jut. 
– Egy hosszabb, peren kívüli tárgyalássorozat végén sikerült 
megegyeznünk a Gödhöz csatolandó földterületek nagyságáról. 
Göd önkormányzata a népszavazás óta lényegében gödieknek 
tekintette Nevelek lakóit. Kezdettől fogva megértően kezelte s 
elfogadta, hogy a Sződ központjától több kilométerre fekvő, el-
szigetelt településrész lakói nem tudják igénybe venni a község 
intézményeit. Ezért biztosítottuk azt is, hogy a  neveleki gyere-
kek a  gödi óvodákba és iskolákba járhassanak. Nem tettünk 
különbséget gödi és neveleki gyerekek között, annak ellenére 
sem, hogy a  gödi oktatási intézményekbe járó neveleki gyere-
kek évente mintegy 30 millió forintjába kerülnek Göd városának, 
ugyanis a normatívákon felüli bekerülési költségeket Göd város 
Önkormányzatának kellett kigazdálkodnia az elmúlt esztendők 
során, s ez e pillanatban sincs másképp – emlékeztette az egybe-
gyűlteket Göd polgármestere. 
Ebben a tekintetben tehát a  jövőben sem lesz különösebb vál-
tozás, hiszen a neveleki gyerekek Gödre jártak óvodába, iskolá-
ba, és a  szüleik is többnyire a  gödi egészségügyi intézmények 
ellátását vették igénybe, Gödön vásároltak, ide jártak postára és 
számos más ügyüket is itt intézték.

A csatlakozás technikai részletei
A  csatlakozás technikai részleteivel kapcsolatban elhangzott, 
hogy az okmányok – többnyire illetékmentes – átírását igyekszik 
gördülékennyé tenni a gödi önkormányzat. Az okmányirodában 
külön ügyfélfogadási időben foglalkoznak majd a  nevelekiek 
csatlakozással kapcsolatos ügyeivel, s a gödi polgármesteri hiva-
talban külön referens segíti az ügyintézést – teljes munkaidőben.
A  gödi önkormányzat azon lesz, hogy ezek az  elkerülhetetlen 
átjelentkezések minél kevesebb költséggel járjanak, jó esetben 
ingyenesek legyenek az  érintettek számára. Markó József arról 
is tájékoztatta a jelen levőket, hogy Göd Város Önkormányzata 
határozati javaslattal fordult az Országgyűléshez annak érdeké-
ben, hogy a törvényalkotók teljes településrészek átcsatlakozása 
esetében tegyék illetékmentessé az okmányok átírását. A hatá-
rozati javaslat elfogadására még a neveleki csatlakozás előtt sor 
kerülhet. 
De nézzük meg sorban a  várható intéznivalókat. A  személyi 
igazolványon, a taj- és az adókártyán, valamint a jogosítványon 
nincs lakcím, ezen okmányokkal tehát nincs különösebb teen-
dő. Az új lakcímkártyák kiváltása ingyenes. Költségvonzata van 
viszont a  neveleki ingatlanok átvezetésének a  gödi nyilvántar-
tásba, ez ingatlanonként mintegy tízezer forintot jelenthet (ám 
ha a kormány a benyújtott határozati javaslatot elfogadja, akkor 
illetékmentes lehet).
A  fórum során többen felvetették a  neveleki utcanevek meg-
változtatását, mivel sok az egyezés a gödi utcanevekkel. Ebben 
a gödi városvezetés partner. Természetesen megváltoznak a ne-
veleki utcák irányítószámai is. 
A  lakossági fórum résztvevői jelezték, hogy az utcanevek, illet-
ve az irányítószámok változása időben essék egybe a személyes 
okmányok átírásával. Evvel mindenki egyetértett, ám ez csupán 
a jövő őszi önkormányzati választások idején válik esedékessé.

A jövő őszi önkormányzati választások
Dr. Szinay József címzetes főjegyző röviden összefoglalta a jövő 
őszi önkormányzati választásokkal kapcsolatos tudnivalókat: 
– A technikai értelemben történő átállás (az utcanevek megvál-
toztatása és a személyi okmányok átírása) csak akkor történhet 
meg, amikor az érintett terület lakói már jogi értelemben is Göd 
polgárai lesznek. Ennek lebonyolítása nagy valószínűséggel csak 
2015 elejére fog befejeződni. A volt neveleki lakosoknak el kell 
menniük az okmányirodába, fel kell keresniük a szolgáltatókat, 
a közlekedési hatóságot, a cégtulajdonosoknak a cégbíróságot 
és így tovább. 
Egyébként, tette hozzá a jegyző, a lakcímkártyák a jövő őszi ön-
kormányzati választások idején még érvényesek lesznek.
A  jelenlévők felvetették annak a  lehetőségét is, hogy az  egyes 
szolgáltatóknál (vízművek, áramszolgáltatók stb.) ne egyenként, 
hanem csoportosan – előzetesen összeállított listákkal – történ-
hessen meg az adatok átírása.
Markó József polgármester itt megjegyezte, hogy a  neveleki-
ek számára természetesen megváltozik a  szavazási rendszer is. 
Gödön nyolc szavazókörzet van. A szavazókörzetek számát nem 
lehet megváltoztatni, mert azt a  lakosságszám alapján hatá-
rozzák meg. Neveleken körülbelül hatszáz szavazásra jogosult 
lakos él. Új szavazókörzetet nem lehet létrehozni, ezért a neve-
leki szavazópolgárokat a már meglévő gödi szavazókörzetekhez 
kell csatlakoztatni. A  gödi képviselő-testület meglátása szerint 
a Kálmán utca magasságában „vágnák ketté” a neveleki telepü-
lésrészt: egyik fele ahhoz a szavazókörhöz tartozna, ahol jelen-

A fórumon részt vevő nevelekiek közül igen sokan fordultak 
kérdéssel Göd, illetve Sződ polgármesteréhez
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leg dr. Pintér György alpolgármester a képviselő, míg a másik fele 
ahhoz a  szavazóközhöz csatlakozna, amelynek jelenleg Markó 
József polgármester a képviselője. 
 Markó József a választásokkal kapcsolatban hangsúlyozta:
– Hosszú éveken át elszigetelten léteztek Sződ mellett. A csatla-
kozás után az volna a cél, hogy minél szervesebben integrálódja-
nak Göd városához. A neveleki lakosok helyi érdekei is akkor tud-
nak a  legjobban érvényesülni, ha minél jobban beilleszkednek 
a gödi viszonyok közé. Ezt �gyelembe véve érdemes majd olyan 
képviselőket és jelölő szervezeteket támogatniuk, akik nem csak 
elkötelezettek Nevelek mellett, hanem elegendő erővel is ren-
delkeznek a  közös célok megvalósításához – fogalmazott Göd 
polgármestere.

Sződ-Nevelek jelene
Több felszólaló is nehezményezte, hogy az elmúlt években Sződ 
községben jól érezhetően a  belső területek fejlesztésén volt 
a hangsúly, méghozzá Nevelek rovására. Az egyik lakos úgy fo-
galmazott: „Itt 11 éve semmilyen fejlesztés nem történt.” Valaki 
más azt rótta fel Hertel László polgármesternek, hogy 5 éve nem 
volt közmeghallgatás vagy más alkalom, amikor a  nevelekiek 
nyilvánosan feltehették volna a  kérdéseiket az  önkormányzat-
nak. Többen is szóba hozták, hogy az  évek során nem történt 
előrelépés a csatornázás megoldása ügyében.
Sződ polgármestere elmondta, a  csatornázási tervek már a  ki-
lencvenes évek végén elkészültek, ám anyagi források hiányában 
az építkezéseket akkor nem tudták elkezdeni. A csatornázáshoz 
polgári kezdeményezésre, víziközmű-társulás létrehozására lett 
volna szükség, de Nevelek lakói közül sokan nem akarták vállalni 
a közműfejlesztéssel járó költségeket, senki nem vállalta a szer-
vezést, így a csatornázás elmaradt. 
A szót kérő nevelekiek közül többen kifogásolták az utak állapo-
tát is: a településrész utcái döntő többségükben rossz állapotú, 
keskeny, elhanyagolt, gödrös földutak. Hertel László sződi pol-
gármester ezekre a  kérdésekre azzal válaszolt: az  utcák szilárd 
burkolatának kiépítését meg kell előznie a  csatornázásnak és 
a vízelvezetés megoldásának. 
Egy felszólaló azt kérdezte, létezik-e elképzelés arra vonatko-
zóan, hogy a  település az  Ilka lakópark felől is megközelíthető 
legyen, illetve a  tervezett autópálya-bővítést megelőzően sor 
kerülhet-e kisajátításokra, s ha igen, ez jelenthet-e értékvesztést 

az  ottani ingatlanok tekintetében. Hertel László polgármester 
válaszában elmondta, hogy az említett terület rendezési tervei 
már régebben elkészültek, ám abban hátsó összekötő út építése 
nem szerepel. Erre Sződnek nem voltak felszabadítható pénzfor-
rásai. A későbbiek során ez a bekötőút megépíthető. A polgár-
mester tudomása szerint az autópálya-bővítés kapcsán az érin-
tett ingatlanok kisajátítása már folyamatban van.

Göd-Nevelek jövője
Mintegy a  korábban elhangzottak folytatásaként Markó József 
röviden összefoglalta, hogy jövő ősztől mire számíthatnak a ne-
veleki polgárok.
Ami a gödi kondíciókat illeti, Göd azt vállalhatja, hogy segít a ne-
veleki terület csatornahálózatának kiépítésében, illetve a járdák, 
utak kialakításában. Az utóbbi tűnik a nehezebb feladatnak, mert 
annak idején az  ésszerűtlenül elvégzett zártkerti parcellázások 
eredményeképpen igen keskenyre sikeredtek az utcák, ráadásul 
a domborzati viszonyok is megnehezítik majd az építkezéseket.
– Amit a  sződi önkormányzattól vártunk volna, illetve hiányol-
tunk, hogy az elmúlt jó néhány évben nem léptek a csatornázá-
sok ügyében. Azt gondolom, pályázniuk kellett volna, vagy leg-
alábbis a tervezés szintjén előrelépniük. Ennek a késlekedésnek 
az okait persze mi innen nem látjuk, de az tény, hogy mindehhez 
most kell majd hozzáfognunk. Ez valószínűleg háztartásonként 
nem kis összegű hozzájárulást jelent majd – fejtette ki vélemé-
nyét Göd polgármestere.
Ami biztos, hogy azt a pénzt, ami Nevelekről építményadók cí-
mén befolyik majd a városhoz, azt a gödi önkormányzat igyek-
szik visszaforgatni a  területre. Ezeken kívül a  városi pénzforrá-
sokból, elsősorban az iparűzési adóból származó összegekből is 
próbálnak majd arányosan költeni az új településrészre.
Mindezekkel együtt például azt várni, hogy Neveleken rövid 
időn belül minden út aszfaltburkolatot kap majd, nem reális vá-
rakozás. Hiszen még Gödön is számos utca van igen rossz álla-
potban. 
– Mindannyian tudjuk – emlékeztetett a  polgármester –, hogy 
maga Göd is egy falusias jellegű nagyközség volt egészen a ki-
lencvenes évek végéig. Egyébként a kertvárosi jelleget a továb-
biakban is szeretnénk megőrizni. Nincsenek nagy gyáraink, nagy 
bevásárlóközpontjaink, így az  adóbevételeink sem igazán szá-
mottevőek.
A  város adóbe�zetői között a  Samsung itteni szerelőüzeme áll 
az  első helyen, ám a  gyárnak problémás a  termékstruktúrája, 
ezért a  tőlük származó adóbevételek várhatóan csökkennek. 
Göd város költségvetése egyébként stabilnak mondható, ko-
rábbi svájcifrank-alapú hitelének ötven százalékát az  állam át-
vállalta, s elképzelhető, hogy e tekintetben további kormányzati 
lépések is várhatóak. Ha ez megvalósul, akkor tiszta lappal indul-
hatunk, ami nagyon komoly segítséget jelentene városunknak – 
mondta Markó József.
A  közintézmények jól működnek, Gödön biztosított minden 
gyermek óvodai elhelyezése, a nyár végén kezdődött meg egy 
új, száz férőhelyes óvoda építése. Az  utóbbi egy-két évtized 
a gödiek számára arról is szól, hogy a lakosság létszámának nö-
vekedését az önkormányzat kövesse az oktatási intézmények fé-
rőhelyének növelésével, orvosi rendelőkkel, gyógyszertárakkal.
Meg kell említenünk még, hogy Sződön és Gödön eltérőek 
a kondíciók, Gödön nagyobbak az adóterhelések. Fontos meg-
jegyeznünk viszont, hogy a nagyobb adóterhek több szolgálta-
tással is járnak.

A Göd és Sződ-Nevelek közigazgatási határát jelző táblára néhány 
hónap múlva már nem lesz többé szükség



GÖDI KÖRKÉP – 2013. 11. SZÁM 21

KÖZÉLET

GÖDI KÖRKÉP – 2013. 11. SZÁM 21

KÖZÉLET

Gödön van építményadó (240 
forint/négyzetméter). A  gép-
járműadó minden településen 
azonos, viszont Gödön nincs 
úgynevezett kommunális 
adó. Gödön létezik továb-
bá a  beépíthető telkek utáni 
adó, amelynek az a célja, hogy 
amennyiben éveken át üresen 
áll egy telek, azon a beépítést 
a  város valamilyen formában 
ösztönözze. Tehát ne legyenek 
beépítetlen telkek évtizede-
ken át. 
Neveleken, ahol még sok 
az  ilyen telek, a  gödi önkor-
mányzat átmenetileg másfaj-
ta besorolást fog alkalmazni, 
amelynek értelmében ilyen adót – egy bizonyos türelmi időn 
belül – nem vetnek ki.
Egy újabb kérdésre válaszként elhangzott, hogy 2014 őszéig 
az érintett lakosokra még Sződ önkormányzata veti ki a kommu-
nális adót, míg az átállás után – a töredék évre arányosítva – Göd 
városa az építményadót.

Megtörténtek az első lépések a víziközmű-társulás 
megalakulása felé
A csatlakozással kapcsolatos kommunikáció megkönnyítése, 
és mindenekelőtt a  csatornázáshoz elengedhetetlen víziköz-
mű-társulás mielőbbi megalakítása érdekében Markó József 
gödi polgármester felvetette, hogy hasznos volna, ha néhány 
önként jelentkező neveleki magához ragadná a  kezdeménye-
zést, és képviselné a településrész lakóinak érdekeit. 
A jelenlévők közül néhányan máris vállalkoztak erre a feladatra, 
és már a lakossági fórum ideje alatt megtartották a közműtársu-
lás létrehozásával kapcsolatos első megbeszélésüket.

W. B.

***

A neveleki érdekképviseleti szervezet tagjai a fórumot köve-
tő napokban máris munkához láttak: megbeszélésen vettek 
részt a  gödi önkormányzatnál, és elkezdték a  víziközmű-tár-
sulás megszervezését. Az  alábbiakban közöljük nyílt levelü-
ket, melyet a neveleki lakossághoz címeztek.

Tisztelt Neveleki Lakosok!
A szeptember 27-i lakossági fórumot követően lehetőség nyílt 
arra, hogy neveleki önkéntesek egy csoportja megbeszélést 
folytasson a  Gödi Önkormányzattal a  lakóhelyünkkel kapcso-
latos fejlesztési tervekről, az  önkormányzat elképzeléseiről 
a csatlakozásunkat követően, amelynek várható időpontja 2015 
januárja. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Markó József polgár-
mester úrnak és az  önkormányzat dolgozóinak, hogy segítő 
kezet nyújtottak, fogadták és meghallgatták az  önkéntesekből 
szerveződött csapatunkat, biztosították a helyszínt, ahol az ön-
kormányzat elképzelései és a  neveleki lakosok problémakörei 
hanghoz juthattak. 

A megbeszélésen megtudtuk, 
hogy a neveleki terület fejlesz-
tési lehetőségeinek terveiről 
az önkormányzat dolgozói kö-
zül kijelöltek egy köztisztvi-
selőt, aki a  neveleki területtel 
foglalkozik majd.
A megbeszélés tárgyát az adta, 
hogy a tényleges gödi csatlako-
zás megtörténtéig miben tud-
nánk előrébb jutni, hogyan tud-
nánk eredményesen kihasználni 
ezt a  bő egyéves időintervallu-
mot arra, hogy a csatlakozásunk 
megtörténtekor és utána minél 
rövidebb időn belül megkez-
dődhessen Nevelek fejlesztése, 
illetve felzárkózása Gödhöz.

Szeretnénk kitérni arra is, hogy a fejlesztés nem egy-két év alatt 
fog végbemenni a  területen, hanem ez egy folyamat, amelyet 
az alapvető problémák megoldásával kell kezdeni. Az egyik ilyen 
problémakör Nevelek csatornahálózatának hiánya. Csatorna hí-
ján közúti aszfaltozás és járdaépítés nem valósítható meg, leg-
alábbis reálisan ez csak a fenti sorrendben történhet.
A fejlesztés első lépése a  csatornahálózat kiépítésében történő 
közreműködésük megerősítése, mégpedig az  önök közös szán-
dékai alapján! A  csatornahálózat kiépítésének szervezeti keretei 
komplex szakmai hátteret kívánnak. A  beruházás költséges, ám 
egyelőre még nem tudunk konkrét számokról beszélni, mivel még 
nem tartunk a projekt e szakaszában. Meglátásunk szerint a teljes 
költség jelentős részét meg lehet szerezni pályázati úton, a fenn-
maradó összeget pedig lakossági hozzájárulás fedezheti, amire 
állami támogatás is igényelhető, és mindezek együttes igénybe-
vételével a projekt a közeli jövőben valóban elkezdődhet. 
A csatlakozás megtörténtéig – ez alatt az egyéves várakozási idő 
alatt – az egyetlen módja annak, hogy elmozdulhassunk a jövő-
beni csatornahálózat kiépítése felé az, hogy a szükséges induló 
lépéseket megtesszük. Kérjük a neveleki lakosság előzetes szán-
déknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ezen a  területen egy 
víziközmű-társulat létrejöttét támogassa, ugyanis csak ebben 
a szervezeti keretben tudunk továbblépni a megvalósíthatóság 
irányában. Fontos tudniuk, hogy a térségben csak egyetlen vízi-
közmű-társulás jöhet létre. 
Ennek érdekében a  szervezők Nevelek utcáit felosztva végig-
járják az  ingatlanokat, és az  ingatlantulajdonosok nyilatkozatát 
begyűjtik arra vonatkozólag, hogy támogatják-e a  társulat lét-
rejöttét. Tájékoztatásul közöljük, hogy a  szakmai munka meg-
kezdéséhez és az ez irányú háttérmunkálatok elkezdéséhez két-
harmados többségnek írásban kell jeleznie a szándékát. Kérjük 
Önöket, hogy a  XXI. században ne akadályozzuk az  előrehaladás 
útját, és próbáljunk meg közösen tenni jövőnkért, önmagunk, 
gyermekeink és unokáink számára.

Jellegzetes neveleki utcakép: az elhanyagolt, gödrös földutak – 
különösen csapadékos időben – igen nehezen járhatók

Göd Város Önkormányzata a  Sződ-Neveleken alakuló vízi-
közmű-társulással és más fejlesztési kérdésekkel kapcsolatos 
feladatok támogatására és koordinálására kijelölt egy mű-
szaki munkatársat. Zábrádi Arnold hivatali időben szívesen 
áll a  nevelekiek rendelkezésére a  következő telefonszámon: 
(06 27) 530-064
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Régebben nem volt ennyire ritka jelenség a befagyott 
Duna. A folyószabályozás előtti sekélyebb, szigetekkel 
tarkított medrében a  lassabban hömpölygő víz meg-

fagyásához nem kellett olyan tartós és extrém hideg, mint 
a mostani beszűkített és kimélyített mederben a gyorssod-
rású folyónak. Elég volt annyi, hogy néhány hétre fagypont 
alá süllyedt a hőmérséklet. A Dunán zajló jegesedést azon-
ban a  parton élők mindig is baljós előjelnek tekintették. 
Tavasszal ugyanis, amikor beköszöntött a többnyire nyugat 
felől érkező enyhébb idő, megindult a jégzajlás. A nyugat-
ról érkező jégtáblák azonban a Kárpát-medencében több-
nyire még jégpáncélt találtak, ezért egymásra torlódtak és 
visszaduzzasztották a folyót. Ha elég víz gyűlt össze, a meg-
növekvő nyomás hatására a  jégtorlasz megemelkedett és 
továbbúszott – rendszerint minden útjába kerülő dolgot 
letarolva –, egészen a  következő akadályig. Ami lehetett 
sziget, ártéri erdő, part menti épület stb., ahol aztán megint 
fennakadt. Ez történt 1775-ben a  Gödi-szigetnél, amikor 
Vác alacsonyabban fekvő területeit öntötte el a jeges Duna, 
és ez történt 1838-ban Pest-Budán, amikor báró Wesselé-
nyi Miklós az árvízi hajós nevet kapta. Pest-Budát azonban 
a közkeletű vélekedéssel szemben nem a jeges ár, hanem 
a  Csepel-sziget csúcsán megrekedő jégtorlasz mögött 

több emeletnyi magasságban felduzzadt víztömeg pusztí-
totta el. 
A befagyott Duna nagyban megkönnyítette az átjárást a két 
part között, ennek azonban sokszor látták kárát a magyarok. 
1241-42 telén a tatárok csak a befagyott Dunán átkelve tud-
ták elpusztítani az addig megkímélt dunántúli vármegyéket. 
A  történelem során számtalanszor dübörgött át hadsereg 
az  egyik partról a  másikra, keresztül a  vastag jégpáncélon. 
Szarmaták és germánok törtek rá meglepetésszerűen Pan-
nóniára. Később avarok, magyarok és kunok érkeztek, kiknek 
páncélos lovait, sőt társzekereit is elbírta a vastag jég.

Beáll a jég Gödnél
A természetföldrajzi kitekintés után térjünk vissza a  gödi 
helytörténethez! 1963 februárjában olyan hideg tél volt, 
hogy Göd és Szigetmonostor, valamint Surány között megin-
dulhatott a gyalogosforgalom a befagyott Dunán keresztül. 
Alsógöd és Horány között a hatóságok – nyilván a jég vastag-
ságának alapos vizsgálata után – kijelöltek egy kacskaringós 
útvonalat, ahol biztonságosnak ítélték meg az átkelést. Fel-
sőgödön a jégen letaposott hó mutatta az irányt a bátrab-
bak számára. Az ösvény a kompkikötőtől indult, és a surányi 
csárdához vezetett. Nagy szükség volt erre, ugyanis a zajló 

A ’63-as gödi „jégkorszak”
Habár szinte minden télen jelennek meg jégtáblák a  Dunán, már régen elmúltak azok az  idők, amikor kemény 
jégpáncélon lehetett közlekedni a két part között. Manapság nem fenyeget annak a veszélye, hogy a folyó teljes 
szélességében beáll a  jég. De talán még emlékeznek az idősebbek, hogy az utolsó ilyen alkalom éppen 50 éve, 
1963 telén történt. Ezt a történelmi pillanatot nagy szerencsénkre Gallé Miklós megörökítette a fényképezőgépé-
vel. Lássuk tehát, hogyan nézett ki a Duna azon a télen, amikor utoljára fagyott be!

A folyó szinte teljesen befagyott: a sziget mellett csak egy keskeny sávban maradt nyílt vízfelület 

Az emberek a kompkikötőtől indulva gyalogoltak át a befagyott 
folyón

Életreszóló élményt jelentett a befagyott Duna
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Duna miatt leálló kompok hiányában a  szigetmonostoriak, 
surányiak és horányiak csak hatalmas kitérővel, Tahitótfalu 
irányában tudtak volna eljutni a fővárosba. 
Amikor Gödön elterjedt a hír, hogy beállt a Duna, először 
a korcsolyázók lepték el a befagyott folyót. Számos vissza-
emlékezést meghallgatva, a  legtöbb embernek ez jutott 
eszébe először. Ők eleinte nem merészkedtek messzebb 
a  part menti zónától. Aztán a  bátrabbak egyre messzebb 
gyalogoltak be a  beállt jégtáblákon, majd miután az  el-
sők átértek a túloldalra, egyre többen követték őket. Volt, 
aki a  kerékpárját is vitte magával. Bár keringtek hírek ar-
ról, hogy lovas kocsi is átment a túlsó partra, valószínűleg 
a bicikli lehetett a legnehezebb szerkezet; amellyel ember 
a  jégre merészkedett, Ugyanis ekkoriban még nem volt 
szokás Hummerrel a jégre hajtani.
A nagy hideg ellenére a  Duna nem fagyott be teljesen. 
A Gödi-sziget két sarkantyúja mellett a szigettel párhuza-
mos tengellyel – mint egy jégmezőn csillogó tó – hosszú, 
nyílt vízfelület húzódott. A  sarkantyúk miatt felgyorsuló 
vízáramlás okán maradhatott ki ez az  „oázis” a  végtelen 
jégmezőből, ahol a vízimadarak is otthonra leltek. Arrafelé 
nem volt tanácsos elkóborolni, viszont ettől mintegy 100 
méterrel feljebb Felsőgödön, és lejjebb Alsógödnél is meg-
indulhatott a  gyalogosforgalom. Sokaknak a  befagyott 
Duna élménye egy életre megmarad. 

Utána: zajlás
A két part közti kapcsolat viszonylag hosszú ideig állt fenn, 
január végétől (amikor beállt a zajló Duna) február végéig 
(amikor újra megindult a zajlás). Az enyhébb idő beköszön-
tével márciusban elkezdődött az olvadás. Az addig egysé-
ges jégpáncél először elvékonyodott, aztán a  vízmozgás 
hatására a balatoni rianáshoz hasonló hanggal töredezni 
kezdett. A jégtáblák lassan megindultak folyásirányban le-
felé. A zajló jégtáblákat szabályos kerekre koptatták az egy-
mással való sorozatos ütközések. Így forgácsolódtak szét, 
mígnem legvégül beleolvadtak a Dunába. 
Ott, ahol a Fegyveresi-szigettel szemben a felsőgödi parton 
futó kőszóráshoz szorul a Duna sodrása, hatalmas tömeg-
ben sodródtak partra ezek a jégtáblák. Gallé Miklós márci-
us közepén készült képein jól látszik, hogy az egy tömbbé 
összefagyott tömegük elérte három ember magasságát. 
A  felsőgödi bástyáktól délre húzódó partszakasz mellett 
az akkor még �atal füzessel borított északi szigetcsúcs volt 

a jégtáblák fő felhalmozódási helye. A Gödi-szigeten Bátor� 
József �gyelt meg a képeken látható méretű jégtorlaszokat.

Átsétálunk-e még a szigetre száraz lábbal?
1963 óta több kemény tél is volt Gödön, talán a legnagyobb 
1985-ben, s többször is úgy tűnt már, hogy a zajló Duna vé-
gül beáll, de ez mindeddig elmaradt. Azonban ez nem je-
lenti azt, hogy a jövőben többé ne is számítsunk ilyesmire. 
Bármikor előfordulhat egy olyan rendkívüli hideg időszak, 
amikor befagyhat a  Duna. Talán nem egyedül reményke-
dem abban, hogy egyszer még megélem azt, ami csupán 
a szüleim, nagyszüleim korosztályának adatott meg: száraz 
lábbal átsétálni egy jégmezőn a Szentendrei-szigetre.
Amennyiben valakinek akad odahaza fényképe vagy más 
emléke az 1963 késő telén befagyott és zajló Dunáról, kér-
jük, írjon a Gödi Körkép címére! Helyhiány miatt nem minden 
fénykép fér el itt a cikkünk mellett. További képek a Dunai 
Szigetek blogon találhatók (dunaiszigetek.blogspot.com).

Szávoszt-Vass Dániel
Fotók: Gallé Miklós

A jégtáblák soha nem látott magasságban torlódtak egymásra 
1963-ban 

A RETRÓ ADY KLUB
PROGRAMJA

 November 16., szombat 17 óra

A Felsőgödi Önkéntes Tűzoltók öröksége 
– 101 éves a Tűzoltószertár

A Felsőgödi Munkás Dalkör 
90 éve – 2. rész

Helyszín: Ady Klub, Kálmán u. 13.
A program nyilvános, minden érdeklődőket 

szívesen látunk!

RETRÓ ADY KLUB

Megőrzött és begyűjtött dokumentumok, fotók, 
filmek vetítése. Egykori tagok találkozója.

További fotókat várunk: romanjanos@invitel.hu, 
telefon: (06 30) 950 9415 és (27) 345-270.
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„Az időben minden megmarad, de olyan színtelen lesz, mint azok a nagyon régi fény-
képek, melyeket még fémlemezre rögzítettek. (…) Így halványodik el az időben minden 
emberi emlék. De egy napon fény hull valahonnan, s akkor megint látunk egy arcot.”

(Márai Sándor)

Gödi történetek
SZÍNES VÁROSMOZAIKOK

A Gödi Almanach című helytörténeti sorozat köteteit lapozgatva az a határozott ér-
zésünk támad, hogy létezik egy másik Göd nevű település is a miénken kívül. 

Egy másik, mesebeli történetekkel át-
szőtt város, régmúlt korok rebbenő 
varázsa, amely az  itt élők emlékeiből 

rajzolódik ki. Egy város, amely az  egykor 
megélt emlékekben, legendákban és 
történetekben létezik. E mozaikdarabo-
kat forgatjuk, rakosgatjuk most egységes 
képpé, hogy kirajzolódjon egy közös kép-
zet, egy közös érzés arról a vidékről, amit 
mi, itt élők otthonnak nevezünk.
Wernke Ottóné egy háborús karácsonyt 
idéz fel, amikor a községháza épületének 
udvarában álló hatalmas fenyőfa gráná-
tok által leszakított ágait díszítették fel 
odahaza, a  karácsonyi fényeket pedig 
sztearin mécses adta a fűtetlen szobában. 
Nagyréti Tamás a felsőgödi piactéren egy-
kor működő Hellberger Játék Bazárra em-
lékezve arról ír, hogy a  kirakatüveg előtt 
szinte mindig sóvárgó gyerekeket látott, 
akik dugós puskára, szájharmonikára, szí-
nes üveggolyókra vagy éppen egy doboz 
dominóra ácsingóztak. S egy-egy hőn áhí-
tott vásárlás alkalmával Hellberger bácsi 
unszolására egy parti sakkra is jutott idő. 

Bátor� József a  hajdani piacra emlékez-
ve egy „korhatáros” történetet jegyez fel: 
az egyik árus új nadrágjának végigszakadt 
az üleprésze, méghozzá a legnagyobb for-
gatag kellős közepén. A szaftos nyelvi lele-
ményekre „kihegyezett fülű” kis�út anyu-
kája rángatta arrébb, mivel a  kofa nem 
válogatott a  vászonanyag tulajdonságait 
ostorozó cifrábbnál is cifrább jelzők között. 
A „vonatozás” a váci állomás- és pályaépí-
tési munkálatok miatt mostanában napi 
beszédtéma városunkban. Ha azt hisz-
szük, hogy ilyen még nem volt a nap alatt, 
alaposan tévedünk! Széli Ferenc biztosít 
bennünket az  ellenkezőjéről... A  háború 
után reggel hatkor kellett elindulni ahhoz, 
hogy nyolc órára be lehessen érni a  fő-
városba. Fűtetlen, törött ablakú kocsik, 
fapados ülések szolgálták a  kényelmet, 
sőt, nemritkán marhavagonokkal bőví-
tették a  szerelvényt, melyeken ugyebár 
csak állóhelyek voltak. Egy zord téli reg-
gelen, a  vonatlépcsőn jutott már csupán 
hely egy vidéki tanulónak, aki merevre 
fagyott, „recsegő-ropogó” térdekkel ér-

kezett meg a célállomásra. Orbán György 
fotói az 1939–40-es zord telet idézik, ami-
kor a  feljegyzések szerint 122 centiméter 
vastagra duzzadt a  hótakaró. A  vonatok 
elakadtak az ítéletidőben, és a nyílt pályán 
éjszakáztak, utasokkal tömve.
Dr. Susits Tamás egy egészen más ter-
mészetű kamaszkori élményt jegyez le: 
az  első cigarettájáról mesél. Na, nem 
valami illatos tra�kárura kell gondol-
nunk. „Spéci” dohánytermék parázslott 
fel a  Duna-part egy árnyas szegletén: 
tenyérben elmorzsolt száraz akáclevél, 
a  leg�nomabb toalettpapírba tekerve. 
A dohányzás súlyosan károsítja ön és kör-
nyezete egészségét! Örök igazság, bár 
ami az akáclevél nikotintartalmát illeti…
És a  Duna-part? És a  Duna-parti nyár? 
Perényi Jenő így anekdotázik: reggel 
nyolctól délig, majd kettőtől este hétig két 
műszakban voltak lent a  parton. Kama-
szos virtusból be-beúsztak a  felfelé tartó 
vontatóhajókig, amelyekre könnyű volt 
felkapaszkodni. Sokszor négy-öt kilomé-
tert is vitették magukat, hogy aztán szép 
lassan csorogjanak vissza a  sodrással. 
Az  aranyhíd, a  bástyák, a  csárda, a  sör… 
És persze a  lányok! Ezernyi gödi történet 
ringatózik lefelé a Dunán. 
Kitűnő szórakozás volt a mozi is, pláne ha 
még „valódi” �lmsztárokkal is találkozhat 
a gödi polgár. Aggoth Zsóka arra emléke-
zik, hogy a Körhinta című �lm bemutató-
jára Törőcsik Mari is eljött a városi �lmszín-
házba. A petrezselymes zsíros kenyeret és 
a  szíves vendéglátást egy dedikált fény-
képpel köszönte meg a művésznő. 
Ezek a  színes és vidám, olykor keserédes 
történetek is mutatják, hogy sokan, sok-
féle emléket őrzünk arról a városról, ahol 
élünk. Ha nálad is akad egy mozaikdarab 
a „gödi kirakóból”, akkor most rajtad a sor, 
kedves Olvasó! Egy fotó, egy ízig-vérig 
gödi történet a közel- vagy a régmúltból 
– ez az, amit várunk.

A Gödi Körkép szerkesztősége 
„Gödi történetek” jeligével  

az Ön visszaemlékezéseit is várja 
e-mailben

a goditortenetek@gmail.com címre, 
vagy postai úton

a 2131 Göd, Pesti út 81. címre.
A borítékra feltétlenül írják rá:

Gödi Körkép – Gödi történetek. 

Turtóczki S. Ede
(A fenti írás a Gödi Almanach évfolyamaiban 
megjelent egyes cikkek felhasználásával készült.)
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Hosszú évek óta nem telhet el ősz anél-
kül, hogy a  Mozgáskorlátozottakat 
Pártolók Klubjának tagjai ki ne állíta-

nák legkedvesebb tárgyaikat. Mondhatni, 
hobbijukká vált, hogy kiállítást rendeznek, 
és megmutatják egymásnak – s persze min-
den érdeklődőnek –, ki mit készít, őrizget 
vagy gyűjtöget kizárólag azért, mert szere-
ti, mert örömét leli benne. 
A különleges tárlat megnyitója ünnepi al-
kalom volt, amelyre nemcsak a mintegy 30 
kiállító készült nagy igyekezettel. A vernisz-
százs alkalmából ugyanis műsoros klubna-
pot is tartottak, amelyen többen kedvenc 
versükkel vagy legkedvesebb nótáikkal 
léptek fel. A  produkciók elhangzása után 
köszöntötték a  „szépkorúakat” – Farkas 
Lajosnét, Felföldi Józsefnét, Divaló Mihálynét 
és Havelka Józsefet –, akik immár betöltöt-

ték 80. életévüket, majd köszönetet mond-
tak Kálmán Istvánnénak, aki idén is orosz-
lánrészt vállalt a kiállítás megvalósításában. 
A klubtagok „standjai”, amelyek teljesen 
megtöltötték a  művelődési ház nagyter-
mét, úgy hatottak, mint egy-egy aprócs-
ka személyes tér vagy ablak, amelyen át 
az  ember bepillanthat valakinek az  ottho-
nába, és megismerheti féltve őrzött tár-
gyait, amelyekhez családi emlékek, törté-
netek, láthatatlan kötelékek fűzik. Éppen ez 
a  mindenütt jelen lévő személyesség ren-
dezte egységbe a sokféle kiállított tárgyat, 
amelyek között – csak a  példa kedvéért 
– voltak régi teáskannák, faszenes vasalók, 
sütőformák és más ódon konyhai alkalma-
tosságok, nyakkendők, hűtőmágnesek, 
szőttesek, kézzel horgolt terítők, receptes 
könyvek, ékszeres dobozok és még sorol-
hatnánk, mi minden. Akadt, aki édesanyja 
és �a keze munkáit állította ki, s volt, aki 
inkább azt mutatta meg, amit maga készít 
szabadidejében. 
A sok kézimunka között szinte minden-
ki megcsodált egy különleges darabot: 
egy világoskék, csipkerátétes, gyönyörű 
babatakarót a  hozzá tartozó kis sapkával. 
Mint kiderült, a  családban féltve őrzött 
babaholmit Stamler Ferencnek, a  klub al-
elnökének 64 évvel ezelőtt a  nagynén-
je készítette, aki hivatásos varrónő volt. 
A klub elnöke, Lukács Józsefné távollétében 
Stamler Ferenc töltötte be a házigazda sze-
repét. Elmondta: barátai invitálására ő idén 
januárban csatlakozott a  klubhoz. Kérdé-

semre úgy válaszolt: azért vállalta el az alel-
nöki teendőket, mert nagyon megfogta „az 
a  szeretet és egymás iránti megbecsülés”, 
amit itt tapasztalt.
Dicsérő szavakkal szólt a klubról a kiállítást 
megnyitó Lenkei György, a  Szociális Bizott-
ság elnöke is, amikor így fogalmazott:
„A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klub-
ja egyedülálló munkát végez a  városban, 
amely példaértékű, nemcsak magánsze-
mélyek és társadalmi szervezetek, de az ön-
kormányzat számára is. Ez a baráti társaság 
valóban komolyan veszi a nevét. Támogatja 
és segíti nem csupán a  mozgáskorlátozot-
takat, de mindenkit, aki rászoruló. Az  első 
fogalom, ami eszembe jut a klubról: az ön-
zetlen segítség.” 

K. B.

Folytatódik a Verdi-bicentenárium

A kétszáz éve született zeneszerző életművét több mint két 
évad során tudja csak bemutatni az Animato Társulat a gödi 
operabarátoknak. Október 5-én volt a  negyedik Verdi-est, 

ám 2014-ben újabb három koncertet ajánlanak a 19. század leg-
népszerűbb olasz zeneszerzője, Giuseppe Verdi életművének.
Októberben a  Don Carlos című operát tűzte műsorára a  Tár-
sulat, amelyet Verdi párizsi tartózkodása alatt kezdett el írni, 
s 1867. március 11-én mutatták be. A premieren, noha a szak-
mabeliek elismerően nyilatkoztak róla, mondván, új korszakot 
nyitott a zeneszerző pályafutásában, az opera nem aratott za-
jos sikert. Verdi a későbbiekben megpróbálta Olaszországban 
is színre vinni a  művet, de az  terjedelme (öt felvonás) miatt 
csekély sikert hozott. 1867 végén a Don Carlos átdolgozott vál-
tozatát előadták Bolognában is, ahol viszont tombolva fogadta 
a műértő közönség. 
Hasonlóképpen telt ház és lelkes taps fogadta az opera legnép-
szerűbb áriáit Gödön is. Azonban az  operabarát közönségnek 
ismét négy hónapot kell várnia a következő operaestre.

Ugyanis 2014. február 22-én a Végzet hatalma és az Aida legszebb 
dallamaival folytatódik a koncertsorozat, amelyre a törzsközön-
ség mellett minden érdeklődőt szeretettel várnak az  Animato 
Társulat énekművészei.

V. Pálfai Kinga

Stamler Ferenc alelnök a klub nevében 
virággal köszöntötte a szépkorú 
klubtagokat

Az egyik stand érdekessége egy  
parafadugókból készült, berendezett 
babaház volt

Egy csupa szív társaság rendhagyó tárlata

A Gaude Kórus idén is szeretettel vár mindenkit hagyományos adventi koncertjére 
2013. december 15-én, 17 órakor az alsógödi Szent István-plébániatemplomba.

MEGHÍVÓ
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Fejezetek a múltban –
Fábián Janka Gödön járt
Ottlik Géza írja a Budában, hogy a dolgok igazán akkor tör-
ténnek meg velünk, amikor visszaemlékezünk rájuk – vala-
hogyan. Mindig másképp; s mindig megváltozik a jelentésük. 
Pontosan ezért is szeretjük azokat a  történeteket, melyeket 
egyszerű megérteni, melyeken egyszerű átlátni. Ugyanak-
kor nem feltétlenül látjuk e történeteknek a végét előre. Igaz, 
hogy számítunk valamire, sokszor azonban nem úgy végződ-
nek. Előfordul, hogy az író meglep bennünket. Jó elmélyülni 
egy történetben, amelynek van eleje és vége, mert a  saját 
életünkben általában túl nehéz a várakozás a következő fe-
jezetekre. 
Fábián Janka talált egy piaci rést a  magyar irodalomban, 
mégpedig a  magyar történelmi múltban játszódó romanti-
kus regényét. Maga nyilatkozta egy vele készített interjúban 
az  Emma-trilógiával kapcsolatosan: „Nem volt olyan ambí-
cióm, hogy a Magvető adja ki, mert tudom, hogy ez nem az az 
irodalmi magasság. Az ember tudja, hol a helye.” Első trilógi-
ájának utolsó részét, az  Emma lánya című művét bántották 
leginkább a  kritikusok: túl romantikusnak, túl érzelmesnek 
tartották. A  válasz erre nem más, mint az, hogy „bizonyos 
fokig szándékosan az; ez egy ilyen műfaj.” Mielőtt elkezdi 
írni új történetét, a történelmi háttér hitelessége végett sok 
forrást tanulmányoz az adott korról (az Emma-trilógia felöle-
li az egész XX. századot); majd vázlatot készít fejezetenként. 
Szereplői önálló életre kelnek, így sokszor nem olyan alakot 
öltenek, mint ahogyan az írónő képzeletében megszülettek. 
Fábián Jankát sokan szeretik, és sokszor fordul elő, hogy sze-
mélyisége miatt veszik kezükbe az olvasók a könyveit. Akár 
egy író-olvasó találkozó után. A gödi rendezvényen egy �a-
tal, lelkes írónő beszélt arról, hogy olyan regényeket szeret 
írni, amelyek visszatükrözik a  múlt korok világát, az  emberi 
kapcsolatok alakulását, a  jellemek fejlődését. És hogy mit 
kezd a nehéz magyar múlttal, amely megelevenedik könyvei-
nek lapjain? „Sokszor igyekszem boldogsággal és szépséggel 
kiegyensúlyozni a történelmi eseményekből adódó sötétsé-
get.” Így lesz minden kerek egész.
Következő megjelenő regénye A  német lány folytatása: 
A francia nő.

(A gödi program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött 
létre.)

Wagner Sára

ÁLLATKAVARRÁS A GÖDI WALDORF ÓVODÁBAN
2013. november 20-án 17–19 óráig

Markó Juci és Haász Gabi vezetésével

Ezek a kedves, kézzel készített apróságok fontos 
barátai, alvótársai lehetnek szeretteinknek. 

Akár a fa alól is kikandikálhatnak majd a gazdit 
szimatoló orrocskák…

Helyszín: Gödi Waldorf Óvoda, 2132 Göd, Tél utca 2.
Jelentkezés: markojuci@gmail.com

IV. adventi vásár a Búzaszem Iskolában
December 9-én 10 órától 
Göd, Vécsei u. 1.

mesesarok   kézmuves foglalkozás   teaház
karácsonyi illatok, muzsika, vásári forgatag  
a búzaszemes hagyományok szerint

Szalma Edit, Szegedi Katalin nyomatai, könyvei
horgolt, kötött, gyapjú játékok, ékszerek
kézműves alapanyagok és eszközök
kerámiák, fazekastermékek, fonott áruk
karácsonyi díszek, dekoráció, játék
ruhák, pólók, táskák, tarisznyák
gyöngy-, fa- és ásványékszerek
kézműves szappanok
házi lekvárok, szörpök,
mézek, mézes finomságok
könyvek, játékok

Mindenkit szeretettel várunk!
részletes program, áruslista: www.buzaszem.hu

Fábián Janka (képünkön) regényeiben a magyar történelem 
személyes emberi sorsokon keresztül elevenedik meg
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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

November

16. 
szombat

10.00 – 13.00 
Jobb agyféltekés rajzklub
A klubot vezeti: Farkas Éva 
iparművész.
Jelentkezés a (06 30) 700-4443-as 
telefonon, e-mailben: farkaseva.
gobelin@gmail.com vagy a József 
Attila Művelődési Házban

18. 
hétfő

10.00 
Őszi gyermekszínházi bérlet,  
2. előadás. Szabad Ötletek 
Színháza: Brumi (zenés mesejáték) 
Belépő: 700 Ft/fő

22. 
péntek

17.30 
A Felvidékiek Körének 
összejövetele. 
Vendég: Kudlik Júlia. 
Téma: „A szeretet kommu ni-
kációja”  A belépés díjtalan!

27. 
szerda

13.00 
A Gödi Vöröskereszt Klub 
összejövetele

30. 
szombat

10.00 
Családi Kézműves Játszóház – 
adventi koszorúk készítése 
Részvételi díj: 700 Ft/koszorú,  
a gyertyák árát nem tartalmazza.

December

2. 
hétfő

13.00 –15.00 
A Kertbarátok Klubjának 
összejövetele

4. 
szerda

10.00 – 12.00 
A Dunakanyar Babahordozó 
Klub találkozója
16.30 – 17.30 
„Belső erő” – alternatív 
öngyógyító módszerek
Téma: A jóga jótékony hatása. 
Vendég: Sumina Erika „Etka” 
jógaoktató

November

14. 
csütörtök

14.00 
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

16. 
szombat

14.30 
A Gödi Cukorbetegek Klubjának 
(GÖCE) összejövetele
17.00 
Retró Ady Klub: 
–  A Felsőgödi Önkéntes Tűzoltók 

öröksége
–  A Felsőgödi Munkás Dalkör 

90 éve – 2. rész. 
Fotókat várunk:  
romanjanos@invitel.hu,  
(06 30) 950-9415, (27) 345-270

5. 
csütörtök

16.00 
Az Őszikék Egészségmegőrző 
Klub klubdélutánja
Téma: Az ezoterika kezdete 
s napjainkban történő 
alkalmazása
Előadó: dr. Tihanyi Balázs
Információ: Cserepkainé Marika: 
(06 70) 258-0400 és Urbán 
Istvánné: (06 20) 397-9724

6. 
péntek

17.00 
Lámpás ’92 Közhasznú 
Alapítvány – Göd 2013 
alkotótábor Az „Álmok partján” 
című kiállításának megnyitója: 
Szombathy Bálint képzőművész, 
művészeti író. A kiállítás megte-
kinthető 2014. január 10-ig. 
Nyitva tartás a Művelődési Ház 
programjaihoz igazodva.

10. 
kedd

14.00 – 18.00 
Véradás

11. 
szerda

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

13. 
péntek

13.00 –16.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele
18.00 
Szvorák Katalin és Kudlik Júlia 
lemezbemutató koncertje
A belépés díjtalan!

13-14-15. 
Karácsonyi ébredés - 
programsorozat az advent 
jegyében
A részletes program ezen 
az oldalon.

December

3. 
kedd

13.00 – 17.00 
Véradás

14. 
szombat

15.30 
A Gödi Cukorbetegek Klubjának 
(GÖCE) összejövetele

21. 
szombat

17.00 
Retró Ady Klub: Karácsonyi 
nosztalgia, ünnepi előzetes
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A Művelődési Ház  
2013. december 22. és 2014. január 5. között ZÁRVA tart.

2014. január 6-án várjuk kedves látogatóinkat!

Szvorák Katalin
és Kudlik Júlia műsora

2013. december 13., péntek, 18 óra
József Attila Művelődési Ház

2131 Göd, Pesti út 72.
www.godimuvhaz.hu

Belépés díjtalan

A Göd Városi Könyvtár
aktuális programjai
Bütyköldék
November 29-én, pénteken 13 órától
A Katica Gyermekkönyvtár szeretettel várja a gyerekeket. 
A foglalkozáson Mikulás-ajándékok kerülhetnek ki a gyerekek 
keze alól.
December 6-án, pénteken 13 órától
Az Ady Fiókkönyvtárban karácsonyi ajándékokat készítünk.
December 20-án, pénteken 13 órától
A Katica Gyermekkönyvtárban az év utolsó Bütyköldéje 
a karácsony jegyében zajlik.

Mindkét helyszínen a foglalkozások idején 15 órától mesélünk 
vagy dia�lmeket vetítünk. A foglalkozások ingyenesek.
Szeretettel várjuk az érdeklődő családokat.

Olvasókör Oszkó Edinával
November 25-én, hétfőn 18 órától 
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
Téma: Nádas Péter Emlékiratok könyve című művéből 
az alábbi 9 fejezet: 1. Szabálytalanságom szépségei; 2. Sétánk 
egy régi délutánon; 3. Lágyan világított a nap; 4. Távirat 
érkezik; 5. Isten tenyerén ülünk; 6. A fájdalom szépen 
visszatért; 15. Temetések éve; 18. Nincsen tovább; 19. Szökés

Minden érdeklődő családot szeretettel várunk!
www.godikonyvtar.hu

Karácsonyi ébredés
Programsorozat az advent jegyében
13–14–15. péntek, szombat, vasárnap

13. péntek
18.00:  Szvorák Katalin és Kudlik Júlia lemezbemutató 

koncertje A belépés díjtalan!
14. szombat
10.00 –14.00:  Gyermekek kézműves portékáinak és használt 

játékaik börzéje
10.00 –13.00:  Családi kézműves játszóház
10.00 –17.00:  Karácsonyi kézműves kirakóvásár
16.00:  Néptánc Karácsony – a Röcögő néptánccsoport 

és a Gödi Néptáncegyüttes karácsonyi műsora. 
Táncház: „Karácsonyi mese” a Görömbő 
Kompániával.

15. vasárnap
10.00 –13.00:  Családi kézműves játszóház
10.00 – 17.00:  Karácsonyi kézműves kirakóvásár
17.00:  „Varázsfuvola” a fóti Waldorf Iskola tanulóinak 

előadása. A belépés díjtalan!
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„Második lekapcsolási ütem”
2013. október 31-ével Magyarországon megszűnt a hagyományos ana-
lóg földi műsorszórás. Az  úgynevezett második lekapcsolási ütemben 
érintett gödi lakosok azok voltak, akik mind ez idáig kizárólag szoba- 
vagy tetőantennával televízióztak, és csupán három csatorna, az  M1, 
az RTL Klub és a TV2 műsorait tudták fogni. 
Tudomásunk szerint az  ilyen háztartások száma Gödön mindössze né-
hány tucatra tehető. Az érintettek október 31-ét követően csak úgy tud-
nak ingyenesen televíziózni, ha meglévő tévékészülékükhöz egy set top 
boxot (digitális vevőegységet) is hozzákapcsolnak. (A korszerűbb készü-
lékekbe már gyárilag beépítik a set top boxot!)
Az említett eszközzel az eddigi három helyett hét csatornát foghatnak, 
továbbra is elő�zetési díj nélkül. A set top box megvásárolható a műszaki 
üzletekben, illetve a legnagyobb áruházak műszaki osztályain. A digitális 
vevőegységen keressék „Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni 
szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére” feliratot. 

Működik az új stúdió!
Mint arról már korábban hírt adtunk, nyár végén Göd Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a  helyi televízió stúdiójának kialakításához 
3,6 M Ft + áfa támogatást biztosított. 
Jó hír mindannyiunk számára, hogy október közepére elkészült a  Göd 
Városi Televízió saját stúdiója. A Duna-part Nyaralóházak színházépüle-
tének földszintjén a korábbi irodahelyiségek egyike lett a tulajdonkép-
peni stúdiószoba, ahol a Gödi Híradó kommentátorszövegeinek rög-
zítése mellett stúdióbeszélgetések felvételére is lehetőség nyílik. Egy 
másik szobában kaptak helyet az egyes műsorok végső összeállításához, 
vágásához szükséges berendezések, itt zajlik a heti műsorok adásrendbe 
programozása és a képújság szerkesztése is. A harmadik helyiség amo-
lyan „mindenes” iroda, és terveink szerint a Gödi Körkép munkatársai is 
használnák interjúszobaként.

Kialakult a stabil műsorrend
Szintén a múlt hónap közepére végre megvalósult a nyár elején „megál-
modott” új műsorstruktúra. Ez a következőket jelenti.
A korábbiakhoz hasonlóan heti rendszerességgel jelentkezik a Gödi Hír-
adó (20 percben). Szintén hetente látható a Közös dolgaink című közéleti 
magazin (40 percben), a Mozogj velünk! sportmagazin (20 percben) és 
egyelőre kéthetente a Gödi színek című kulturális magazin (40 percben). 
Állandó műsorainkon kívül hetente (átlagban 120 perc műsoridőben) 
úgynevezett „hosszabb anyagokban” is beszámolunk Göd város aktuális 
közéleti, kulturális és sporteseményeiről, s távlati terveink között szere-
pelnek újabb műsortípusok is.
Szeretnénk, ha önök a jövőben kritikai észrevételeikkel, véleményükkel 
is segítenék szerkesztőségünk munkáját. E-mailjeiket a következő címek-
re várjuk: tv@goditemak.hu vagy walterbela@goditemak.hu.

Kellemes tévézést kívánunk!
Walter Béla főszerkesztő

Kedves Nézőink!
A múlt hónapban arról írtunk, hogy a Göd Városi Televízió műso-
rait a T-Home és a UPC gödi elő�zetői egyaránt megtekinthetik, 
sőt nézőinknek további lehetőséget kínál az  internetes (www.
goditemak.hu) hozzáférés is. Mai három aktuális hírünk közül 
az első, ha csupán közvetve is, de e témához kapcsolódik.

A Göd Városi Televízió hírei
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Futsal
Göd idehaza fogadta a magyar 
bajnokcsapat Győrt

A felsőgödi Balázsovits Sportcsarnokban – teltház előtt – a Gödi 
SE futsalcsapata ellen több egykori világválogatottal, spanyol 
és brazil világsztárokkal, magyar válogatott játékosokkal lépett 

pályára októberben a  többszörös magyar bajnok és kupagyőztes 
győri Rába ETO teremlabdarúgó-csapata. A  Magyar Kupa október 
közepi fordulójában végül, tisztességes küzdelem után 12-3 lett 
a végeredmény a nemzetközi élvonalban is szereplő kisalföldi ven-
dégek javára, a gödi NB II.-es újonc ellen.

– Ellenünk nem olyan könnyű játszani, más ritmusú a  játékunk, de 
Gödnek egységes csapata van, akár szép jövő is várhat rájuk! – nyi-
latkozta a győriek vezetőedzője, David Madrid Sanchez.

Nábelek György, a gödiek csapatkapitánya elmondta, hogy nagyon 
készültek a  mérkőzésre, megpróbáltak mindent tudásuk szerint 
„odatenni”. – Tudtuk, hogy milyen ellenfél a Győr, tudtuk, hogy na-
gyon nehéz dolgunk lesz. Az  eredmény tükrében elmondhatom, 
mindenki megszakadt a  pályán, odatette magát, amennyire csak 
tudta. Látszik, hogy egy út elején vagyunk még, sok munkát kell be-
letennünk ebbe a dologba. Láttuk az ellenféltől, mi a pro�zmus, mi-
lyen az igazi játék. Megtiszteltek bennünket a játékukkal – értékelt 
a hazaiak edzője.

– Kijött a kettőnk közötti technikai és erőkülönbség, de talpon tud-
tunk maradni. Nagyon büszke vagyok, hogy ebben a csapatban ját-
szom. Egy fér�as küzdelemben vettünk részt, olyan együttes ellen, 
ami tele válogatottakkal, idegenlégiósokkal” – mondta Nyírő Tamás, 
a gödiek kapusa.

– Óriási élmény volt, hogy a Győr ellenében léphettünk pályára. Úgy 
gondolom, nem játszottunk alárendelt szerepet. A  három gólnak 
nagyon-nagyon örülünk – tette hozzá végül Wagner Bálint, a hazai-
ak játékosa.

Vasvári Ferenc

Az idei szezontól már egy újabb hazai együttesnek, a Gödi SE futsalcsapatának 
is szurkolhatunk

A kerékpártúrához mások mellett a GSE kajakosainak 
csoportja is csatlakozott

Teremlabdarúgás
HATHÁROM torna 
november 30-án 
A dicső londoni győzelmünk (Magyarország–
Anglia 6:3) 60. évfordulóján, a felsőgödi Balá-
zsovits Sportcsarnokban idén is megrendezi 
a Gödi Sirály Közhasznú Egyesület a HATHÁ-
ROM elnevezésű teremlabdarúgó-tornát.
A játékosok alsó korhatára a  kiírás szerint 
35 év.
Nevezés és bővebb információk:
godisiraly@t-online.hu

Bringáztak a „becsalosok”
A Belépés Családostul programsorozat ok-
tóberben kerékpártúrával folytatódott. A ra-
gyogó őszi időben – rövid kompozást követő-
en – a Szentendrei-szigeten Kisorosziig tekert 
a  Wagner László vezette karaván, visszafelé 
pedig Horányban fogyasztották el jól megér-
demelt ebédjüket.

A TOPhÁZ is csatlakozott 
a Világ Gyalogló Naphoz
A Magyar Szabadidősport Szövetség felhí-
vásához csatlakozva a  Világ Gyalogló Nap 
eseményeit idén is több helyszínen szervezte 
meg a  Pest Megyei Szabadidősport Szövet-
ség. 
Tízedik alkalommal került sor Sződön a futó- 
és gyaloglónapra. 
– Néhányan a gödi TOPhÁZ Speciális Otthon 
mozgás- és halmozottan sérült lakói közül is 
részt vettek a gyalogláson. Jó volt látni igye-
kezetüket, örömüket a  táv teljesítése végén. 
Köszönet érte az  otthon igazgatójának és 
a  sződi szervezőknek! – fogalmaztak közle-
ményükben a főszervezők.
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Diáksport
A piaristák is csatlakoztak 
a Magyar Diáksport 
Napjához
Harmadik alkalommal csatlakozott a gödi Piarista 
Szakiskola a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) 
által meghirdetett Magyar Diáksport Napjához. 
Október 11-én 524 iskola több mint tizenkétezer 
tanulója töltött mozgással két órát.
Balogh Gábor, korábbi olimpiai ezüstérmes, vi-
lágbajnok öttusázó, az  MDSZ elnöke honlapju-
kon úgy nyilatkozott, hogy a  szervezet minden 
tevékenységének, így ennek a  rendezvénynek is 
az  a  célja, hogy a  gyerekekkel megszerettessék 
a  testmozgást. Aki részt vett a  Magyar Diáksport 
Napján, máris sokat tett az  egészségéért és a  jó-
kedvéért.
– A program lényege, hogy 120 percet sportoljanak 
a diákok, és ha lehet, velük együtt néhány tanár is. 
Ilyenkor a  gyerekek is segítenek a  szervezésben. 
2013 méter futással indítottunk. Ezt a  távot több 
mint százan teljesítették futva, a  többiek sétál-
va. Az  iskola dolgozóinak nagyobbik fele segített 
a  versenyek lebonyolításában. Egész héten ment 
a labdarúgás, továbbá a fekve nyomás, a húzódz-
kodás, a  tollaslabdázás, az  asztalitenisz, az  ököl-
vívás és extrém sportként roller- és BMX-verseny 
is szerepelt a  programban. A  tanárok és diákok 
kapcsolatára is jó hatással vannak az ilyen jellegű 
sportos kezdeményezések. Igény van az ehhez ha-
sonló sportnapokra, gondolkozunk már a  követ-
kezőn – foglalta össze tapasztalatait a főszervező, 
Wagner László.
Az MDSZ a  Magyar Diáksport Napja 2013 ese-
ménysorozattal az  idei évben csatlakozott az  In-
ternational Sport and Culture Association (ISCA) 
„Move week” elnevezésű kampányához – www.
nowwemove.com –, melynek célja a  rendszeres 
sportolás és a �zikailag aktív életmód jótékony ha-
tásainak népszerűsítése.

V. F.

A gödi piaristák programjában több mint fél tucat 
sportág szerepelt 

A nemzetközi sikereket elért Sólyom Dóra, a MAFC egyik �atal tehetsége 
a jubileumi Göd Kupán is dobogóra állhatott

Kajak-duatlon
Négy arany a Duatlon Országos 
Diákolimpiáról
Lakitelken rendezték a Duatlon Országos Diákolimpiát, ahol a MAFC 
Kajak-kenu Szakosztályának versenyzői a  Boronkay György Szakkö-
zépiskola és Gimnázium színeiben szereztek aranyérmeket. Slezsák 
Zsuzsanna, Oláh Gergely, Freisták Péter és Luczó  Gergő korcsoportjuk 
csapatversenyében állhatott a dobogó legfelső fokára a 2,5 km fu-
tás, 10 km kerékpározás és végül újabb 1,5 km futás után.

Kajak-kenu
Arany- és bronzérmek az Olimpiai 
Reménységek Versenyén
A  csehországi Racicében rendezték az idei Olimpiai Reménységek Versenyét, 
szeptember közepén. A  nemzetközi viadalon a  MAFC szakosztályát Sólyom 
Dóra és Freisták Péter képviselte. Az 1000 méteres számok futamaiban a ’97-es 
lányok K1-es döntőjében Dóra magabiztosan utasította maga mögé a nemzet-
közi mezőnyt, s állhatott fel a dobogó legfelső fokára, majd 500 méteren a dán 
és a lengyel versenyző mögött bronzérmet szerzett.
Péter a Graboplast Győr kajakosával, Kmetti Mátéval a �úk K2-es versenyszámá-
ban, hatalmas küzdelemben a bronzérmet jelentő harmadik helyen ért célba.

Kajak-kenu
Kibővült a válogatott! 
A Velencei-tavon az időnként viharos szél sem tudta megakadályoz-
ni, hogy Hagymási Réka és Sólyom Dóra, s a  MAFC további három 
kajakosa is a válogatott keretbe kvali�kálja magát. A keretfeltöltő al-
kalmával Freisták Péter az i�úságiak döntőjében nyert csakúgy, mint 
Gecse Márton az elsőéves serdülők között. A 14 évesek �náléjában 2. 
helyével biztosította be kerettagságát Luczó Bence. 
A Gödi SE színeiben versenyző Lukács István még korábban, az or-
szágos bajnokságon K1-ben, 1000 méteren elért 3. helyével került 
be a serdülőválogatottba. 

Kajak-kenu
Szezonzárás Sukorón, arannyal 
A Dunai István Emlékversenyen a �atal a Báthory Dániel és Velky Donát 
MK kettesben, 2000 méteren nyert aranyérmével búcsúzott a Gödi 
SE Kajak-kenu Szakosztálya az idei versenyszezontól. A szakosztály 
versenyzői számára a sukorói viadal zárta a 2013-as vízi évadot. 
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Elnökségi ülés a Gödi SE-ben
Az őszi bajnokságok indulását követően, még a  téli időszak előtt, 
dr. Horváth László vezetésével ülést tartott a  Gödi SE elnöksége. 
A grémium legfontosabb és legtöbb vitára okot adó feladatát a téli 
terembeosztás jelentette. November közepétől február végéig igen 
komolyak az egyes szakosztályok gyermekcsoportjainak teremigé-
nyei. A megoldási lehetőségek között szerepelt önkormányzati tá-
mogatási struktúra megújítása is. 
 A  jelenlévők egyhangú döntése értelmében felvételt nyert a  GSE 
szakosztályai közé az atlétikai gyermekcsoport. Klenóczky Bea nyár 
végén kezdett toborozni, a foglalkozások mindenekelőtt a 6-12 esz-
tendős korosztályt érintik.
Az elnökségi ülésen részt vett Halmai Gábor létesítményvezető is.

V. F.

Íjászat
Kupafordulót rendeznek 
a Balázsovitsban
A Freddo és a Célpont – 2010 Kft. teremíjász-kupasorozatot hirdet 
a téli hónapokra, melynek első fordulóját – a Királyok Völgye Íjászok 
Baráti Köre Göd szervezésében – a felsőgödi Balázsovits Sportcsar-
nokban rendezik november 16-án.
 A Freddo Örömíjász Teremkupa-sorozat öt fordulójából a négy leg-
jobb elért eredmény számít bele a végső sorrendbe. A verseny jelle-
gét a Freddo legújabb polifoam céljai adják (2D, mozgó, �ta, ügyes-
ségi célok; 15 cél, célonként 2-3 lövési lehetőség); a  távolságokat 
a teremhez mérten, 12 és 30 méter között határozzák meg.
Érkezés, nevezés, gyakorlás reggel 8 órától, megnyitó 9.30-tól, míg 
a díjkiosztó 16 órától szerepel a programban.
A teremben váltócipő használata kötelező!
Előnevezés: Izsóf László (06 20 962-1324) izso�aszlo@dunaweb.hu és 
kerecsen.ijaszlaci@gmail.com, 
valamint Csabai Gyula (06 70 334-9053) sarki105@gmail.com.
Bővebb információk: www.ijaszlaci.hu

Belépés Családostul 
programajánló 
Őszi gyalogtúra 
Időpont: 2013. november 17., vasárnap
9.45: Gyülekező a Jávorka utca sarkán lévő 
zöldségdiszkont mögötti parkolóban.
Külön busszal megy a csapat Magyarkútra. 
A  résztvevők onnan tesznek meg egy kb. 
15  km-es túrát, jelzett útvonalon. Vissza-
érkezve lehetőség nyílik ebédre, a  helyi 
étteremben.
17.00: Indulás vissza Gödre, busszal.

Mikulás Sportnap, Családi Focikupa 
Időpont: 2013. december 1., vasárnap
Helyszín: Göd, Balázsovits János Sport-
csarnok
8.00: Gyülekező, bemelegítés
8.30: Selejtezők, középdöntők, helyosz-
tók, több kategóriában
13.00: Eredményhirdetés

Figyelem! A gyalogtúrára a szervezők vár-
ják a gyermekek, felnőttek, családok és ba-
ráti társaságok; a Családi Focikupára pedig 
3 fős családi csapatok (2 gyermek, 1 szülő) 
jelentkezését előre, a  becsal6@gmail.com 
címre.
Részletes információk: belepescsaladostul.
mindenkilapja.hu

A gödi Kiss Zsolt – Palancsa Dorottya vegyes páros 
a kanadai curling-világbajnokságon aranyérmes lett

A magyar csapat Kínában

Curling
A gödi világbajnok hozta 
az ob-győzelmet is
Október végén a  világbajnoki címvédő, Euró-
pa-bajnoki bronzérmes Kiss Zsolt curling-verseny-
ző Palancsa Dorottyával alkotta duója nyerte a ve-
gyes párosok országos bajnokságát. 
A magyar páros e  győzelmével kivívta a  jogot, 
hogy a jövő áprilisi, skóciai világbajnokságon kép-
viselhesse Magyarországot.
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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
Nonpro�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. szeptember havi számunk-
ban közölt rejtvény megfejtése: „Az 
Ön hirdetését is várja a Gödi Körkép és 
a gödi TV”

Gratulálunk a helyes megfejtést be-
küldőknek!

A nyertes ezúttal: Németh Orsolya

Szerencsés megfejtőnk a dunakeszi 
Csokiház ajándékát kapja.

Az októberi voksolás eredményeképpen Dankó István lett a Gödi 
SE Labdarúgó-szakosztályának vezetője. A  GSE Kézilabda-szak-
osztályát hat éve sikeresen irányító sportvezető Mohai Gábort, 
illetve a tisztséget ideiglenesen betöltő dr. Horváth Lászlót követi 
a pozícióban.
Az új szakosztályvezetésben Balázsovits János a technikai vezető 
(édesapjáról nevezték el a felsőgödi sportcsarnokot), míg a pénz-
ügyi, szabályzati, szervezeti működésért és a strukturális felépíté-
sért dr. Horváth László felel. A háromfős grémium munkáját egy 
szintén három tagból álló „pótvezetőség” segíti: a pénzügyi vona-
lat erősítő Horváth Krisztina (ő egyben a GSE könyvelője) mellett 
Pék József egykori szakosztályvezető, illetve Bederna Tibor, a  fel-
nőtt csapat játékosa, a GSE elnökségének korábbi tagja.
– A  kézilabdásoknál már egy kialakult rendszer működik, amit 
a labdarúgóknál is szeretnék létrehozni. Alulról kívánok építkez-
ni, ezért számítok a Gödi Mészöly Focisuli utánpótlás-játékosai-
ra is. Ami az infrastruktúrát illeti, szeretnénk befejezni az öltöző 
építését, a pályán pedig a TAO-program segítségével új fejlesz-
tésekben gondolkozom. Jó lenne elérni, hogy az edzők tovább-
képzéseken való részvétele stabilabbá váljon, s ezáltal a gyerme-
kek fejlődése is magasabb színvonalat érjen el, biztos hátteret 
adva a  gödi labdarúgásnak – nyilatkozta megválasztását köve-
tően Dankó István.
– Határozott, vállalkozó szellemiségű vezetőről van szó, aki hosz-
szú esztendők óta elkötelezett munkatársa a  gödi sportnak, 

illetve a Gödi Sportegyesületnek. Egyrészt a kézilabdázók szak-
osztályvezetőjeként, másrészt szülőként, akinek a  gyermeke 
a  GSE-ben focizik, harmadrészt pedig a  pályán lévő öltöző fel-
újításának kivitelezőjeként. Egy nagyon jó hozzáállású, az után-
pótlás iránt elkötelezett vezetőség irányítja majd a  labdarúgó-
ink munkáját. Megvalósíthatónak tartom, hogy a  serdülő és i� 
játékoskeretünk 100-120 gyerekből álljon, amely aztán hosszú 
évekre megalapozza majd a gödi labdarúgás jövőjét. Hosszú tá-
von városunkban az a foci lehet majd közönségcsalogató és sike-
res, amit többségükben gödi gyerekek folytatnak majd felnőve 
– Gödön. Ez egy jó vezető kezében elegendő lesz ahhoz, hogy 
a  felnőtt csapat előre léphessen, akár a  megye egyes szintre – 
összegzett dr. Horváth László, a GSE elnöke.
A Gödi SE idén is együttműködik a  Mészöly Focisulival. „Alap-
vetően a  TAO-programra épülnek, évekre hosszabbítunk velük 
együttműködési megállapodást, ez az idei szezonra is igaz. Szer-
vezetként, önfenntartásban, ha a  TAO-t nem vesszük, mi elő-
rébb járunk, azonban a  társasági adó nyújtotta támogatásban 
ők félelmetesen erősek. A képzésük nagyon jó, emberközpontú, 
sportszerű küzdelemre nevelő, kiszolgálja a szülői igényeket is, 
tanulhatunk tőlük, köszönettel tartozunk nekik. A  hosszú távú 
együttműködés azon múlik, ők mit tudnak a TAO után megtarta-
ni a bázisaikból és a képzéseikből – én nyitott vagyok, ameddig 
elnök vagyok” – nyilatkozta a sportvezető. 

Vasvári Ferenc

Labdarúgás
Dankó István az új szakosztályvezetés élén
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AJÁNDÉKUTALVÁNY

A lelek es a test formalasa,
, , ,

Ajándékozz Szépséget, Egészséget Karácsonyra!
Tetszoleges értékben vásárolhatod meg 

bármely szolgáltatásunkat!
AJÁNDÉKUTALVÁNY!

X Body
FLABéLOS

TRX
Pilates

Masszázs,
személyi edzések!

SZÉP kártya elfogadóhely

Zsírégetés, alakformálás,
izomépítés, prevenció egy helyen!

AJÁNDÉKUTALVÁNY!

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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ADVENTI AJÁNLATOK
Bécs, 1 nap busszal  4990 Ft/fő
Nürnberg, 3 nap busszal, reggelivel  39 900Ft/fő 
Pozsony, 1 nap busszal  5900 Ft/fő 
Mariazell és Melk, 1 nap busszal  8900 Ft/fő 
Salzburg, 3 nap busszal, reggelivel  39 900 Ft/fő
SZILVESZTERI AJÁNLATOK
Isztambul, 5 nap repülővel, reggelivel  113 900 Ft/fő 
Síelés Lackenhofban, 7 nap félpanzióval  67 200 Ft/fő
Kárpátalja, 4 nap busszal, félpanzióval  32 900 Ft/fő 
Málta, 5 nap repülővel, 3*-os hotelban, reggelivel  84 900Ft/fő 
Thaiföld, 13 nap repülővel, 4*-os szállodában, reggelivel  479 900Ft/fő 
Wellness Szarvason, 3 nap félpanzióval  58 900 Ft/fő

Utazási Iroda 
valbonatours.hu 

További több száz akciós ajánlatunkról érdeklődjön irodánkban! 
Ajándékozzon szeretteinek utazási utalványt, 

színházjegyet karácsonyra! 

Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket (vízum, illeték, biztosítás). 

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

MKEH szám: U-000921

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
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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
–  Gyermek ortopédiai szűrővizsgálat
–  pulzáló mágnesterápia  

krónikus ízületi bántalmak, 
sebek kezelésére. 
Immunrendszer-erősítés.
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 ŐRIZZE MEG EGÉSZSÉGÉT –
GYÓGYULJON TERMÉSZETESEN!

A Sóház változatlan nyitva tartás mellett 
várja kedves vendégeit a Lánchíd utcában.
A három és fél tonna parajdi só mikrok-
límájában akut és krónikus légúti megbe-
tegedések, asztma, allergia, valamint arc-, 
homloküreg- és fülgyulladások kiváló kie-
gészítő kezelésére nyílik lehetőség.

Bejelentkezés telefonon: (06 30) 655-7976.
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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

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

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

FELSŐGÖD, Autópihenő parkolójában

Dekoráció
Különleges ajánlatunk:

Héliummal és plüssfigurával
töltött léggömb

Lottózó

Különleges ajánlatunk:Különleges ajánlatunk:Különleges ajánlatunk:
Virág-ajándék

• 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

Készüljünk együtt az Adventre! 
Adventi koszorú és naptár 

készítéséhez kellékek, továbbá
2013-as fali- és asztali naptárak,  határidőnaplók 

nagy választékban, valamint Mikulás-zacskók, 
karácsonyi csomagolóanyagok, karácsonyi 

képeslapok kaphatóak.
• Ajándékutalványokat elfogadunk.
• Nálunk bankkártyás fizetés is lehetséges.
• Egyéb szolgáltatásaink: szkennelés, nyomtatás, 

faxküldés, fénymásolás.
• Nálunk vásárolhat játékokat, ajándékokat  

és kreatív hobbikellékeket is!

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

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

Tel/fax: (27) 330-806

Nálunk már a közepes is kitűnő!

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

ROBOGÓVÁSÁR!

SZEMÉLYGÉPKOCSIK KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁSA, BIZOMÁNYOSI ÉRTÉKESÍTÉSE, 

HITELÜGYINTÉZÉS.

KARAMBOLOS, SÉRÜLT AUTÓK JAVÍTÁSA 
KÁRÜGYINTÉZÉSSEL EGYÜTT.

Autószerviz, javítás, olajcsere, gumiszerelés!

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.

  

   

  

  

  

   

  
        

  

  

Bejelentkezés: +36 27 336 150
www.incze�ypatika.hu

2131 Göd, Pesti út 86.

Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig: 730-1930

Szombat: 730-1200

dr. Nyisztor Magdolna              Csütörtökön 1500-1700

pszichiáter szakorvos, jungi és kognitív-viselkedésterápiás képzettség

dr. Rull Csaba                                          Kedden 1700-1900

bőrgyógyász

Nagy Ildikó, Nagy Gábor        Bejelentkezés szerint
ultrahangos vizsgálat

dr. Gellért Gábor                        Bejelentkezés szerint
sebész, érsebész főorvos

dr. Dragodán Katalin                       Pénteken 1500-1700

bőrgyógyász, kozmetológus, venerológus

Ivicsics Edit                                              Kedden 1300-1700

klinikai gyermekpszichológus

dr. Kékesi Gábor                                      Hétfőn 1730-1930

főorvos, belgyógyász, nefrológus, diabetológus

dr. Kondér Béla                                     Kedden 1800-2000

szülész-nőgyógyász, gyermeknőgyógyász szakorvos

dr. Varga Imre                                     Kedden 1800-2000

urulógus szakorvos

dr. Mocsai Lajos                                     Szerdán 1700-1900

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

Konténerrendelés – Gépi földmunka
Sitt-, sóder-, homok- és 
termőföldszállítás, lomtalanítás
 3-4-5-6-7-8 m3-es konténerekkel. 
Vegyes istállótrágya házhoz szállítva 
eladó. 
Tel.: 06-20-941-5805

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.

TÉLI és nyári TOLL- és PEHELYPAPLAN, 
PÁRNA tisztítása, készítése. FELSŐGÖDI 
felvevőhely a 2-es főút mellett! 
(06-70) 521-0717 (Tollat NEM veszünk!)

CÉGALAPÍTÁS ÜGYVÉDI DÍJ NÉLKÜL! 
Könyvelőirodánk átvállalja a cégalapítás 
ügyvédi munkadíját, hűségidő nélkül! 
Részletek: www.digito�ce.hu
Telefon: (06 20) 516-5371

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

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

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)

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





 2120, Dunakeszi Duna sor 20., Tel: 27-349-225, www.part-cafe.hu

Szombati
meglepetés

Minden szombaton 12-16h között az
ételárból 30% engedményt adunk.

15% engedményt kap,
aki elvitelre rendel ételt.


