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Az ajánlat 2013. november 4-től visszavonásig érvényes, az Invitel VDSL és optikai FTTH szolgáltatási területén, új lakossági ügyfelek 
számára. A  15M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége FTTH technológián 15,00/5,00 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 
7,50/2,50 Mbit/s, VDSL technológián 15,00/0,90 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,512 Mbit/s. Az előfizetői jogviszony határozott 
időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, 
valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű!

Az Invilág S csomag teljes havi díja kétéves szerződéssel 4990 Ft, de mi a 36  
tévé- és rádiócsatornáért, 15 M internetért és a telefon-előfizetésért együtt  
fél évig csak 2495 Ft havi díjat számlázunk!

Megrendelés előtt feltétlenül érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen 
elérhető szolgáltatásokról, azok díjairól és a kedvezmények összegéről!

Invitel Pont: Vác, Széchenyi u 34.  
Értékesítőnk: Ottova Krisztiánné Andrea Tel.: +36 20 217 71 36

A másik fele ajándék
Fél évig fél áron – TV, internet, telefon együtt Fél évig
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Rendkívüli ülés | 2013. december 11.

Tulajdonosi hozzájárulás a GSE bővítési terveihez
Rendkívüli ülésén a képviselő-testület tulajdonosi hozzájá-
rulását adta a GSE Kajak-kenu Szakosztályának ingatlanfel-
újítási, illetve ingatlanbővítési terveihez. A forrás a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség, amelytől 15 millió forintot tud le-
hívni a szakosztály. Felújítás, fűtéskorszerűsítés és 50 négy-
zetméteres alapterület-bővítés szerepel a tervekben.

Munkaterv szerinti ülés | 2013. december 18.

A képviselő-testület 2014. évi munkaterve 
Az ülésen elfogadták a képviselő-testület 2014. évi munka-
tervét. A terv szerint az esedékes ülés napja általában az adott 
hónap negyedik szerdája lesz. Júliusban és augusztusban 
idén is tanácskozási szünetet tart a  testület, decemberben 
pedig az év végi ünnepekre való tekintettel a megszokottnál 
egy héttel korábban ülnek majd össze a képviselők.

Szociális rendeletek módosítása
Sor került néhány szociális témájú helyi rendelet módosításá-
ra. Két lényeges pontot emelt ki az előterjesztő Lenkei György, 
a Szociális Bizottság elnöke. Az egyik, hogy az eddig önálló 
ellátási formaként létező átmeneti segélyt, a rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatást és a  temetési segélyt – amelynek 
odaítélése eddig polgármesteri hatáskörbe tartozott – most 
összevonta a kormányzat, s 2014. január 1-jétől önkormány-
zati segély néven lesz igényelhető. A központi módosítás célja 
a jobb áttekinthetőség biztosítása. A másik változás a bölcső-
dei szolgáltatást igénybe vevőket érinti. A gyermek hosszabb 
hiányzását követően a  szülőnek lehetősége van arra, hogy 
a következő hónapban a térítési díj 50 százalékkal csökken-
tett összegét fizesse be. Korábban 12, ezentúl viszont már 10 
nap hiányzás után igénybe lehet venni ezt a kedvezményt.

Rendelet a civil szerveződések támogatásáról és 
elszámolásáról
A rendelet a civilszervezetek támogatási rendszerével foglal-
kozik. Előírja, hogy kik, milyen feltételekkel és hogyan igé-
nyelhetnek közpénzeket céljaik megvalósításához, valamint 
azt is, hogy mi az  elszámolás, illetve az  ellen őrzés módja. 
Az ülésen némi vitára adott okot, hogy az önkormányzat-
tól átvállalt feladatot ellátó Gödi Sportegyesület (GSE) ese-
tében a  civil szerveződések számára előírt adminisztráció 
teljesítése nagy megterhelést jelent majd. Az  egyesület tá-
mogatásának tervezését az önkormányzat a GSE előző évi 
közhasznúsági jelentése, az  előző évi önkormányzati mű-
ködési támogatás felhasználásáról szóló negyedéves pénz-
ügyi beszámolók, valamint a  tárgyévi támogatási igényt 
alátámasztó pénzügyi terv alapján végzi. Tekintetbe veszik 
majd, hogy a sportegyesület milyen adatokat használ saját 
adminisztrációjához, és azok alapján kérnek beszámolót 
a támogatások elszámolásához.

Módosították a hulladékgazdálkodási rendeletet
A hulladékgazdálkodás ellátása januártól a  város második, 
száz százalékban önkormányzati tulajdonú nonprofit kft.-jé-

ADÓZÁS

Módosultak 
a helyi 
adórendeletek 

Tisztelt Lakosság!
A képviselő-testület a 2013. november 27-i ülésén módosította 
az építményadóról, a  telekadóról és az  iparűzési adóról szóló 
helyi rendeleteket.

A 2014. január 1-jén hatályba lépett módosítások lényege a kö-
vetkező:

Az építményadó vonatkozásában
A többgyermekeseknek és a 70 éven felülieknek adható kedvez-
mények és mentességek köre kibővül azokkal, akik – az épít-
ményadó-rendeletben található egyéb feltételek megléte esetén 
– olyan üdülőben laknak, ahol az  év első napján lakóhellyel 
(állandó lakcímmel) rendelkeznek. 

A telekadó vonatkozásában
Az ingatlanhasznosítással foglalkozó vállalkozások összköz-
művesített telkei után a 2013. évi adómértékhez képest az egyik 
körzetben – ahol magasabb az  adómérték – 50 százalékkal, 
a másik –„alacsonyabb adómértékű” – körzetben pedig közel 
40 százalékkal kevesebb telekadót kell fizetni az idei évben. 

Szintén 2014. január 1-jétől lépett hatályba az a rendelke-
zés, amely szerint magánszemélyek azon telkei után, amelyek 
olyan területrészen találhatóak, ahol a  hatályos építési jog-
szabályok alapján önálló lakó- vagy üdülőépület telekössze-
vonást és telekmegosztást követően sem építhető, a 2013. évi 
mértékhez képest 50 százalékkal alacsonyabb mértékű adót 
kell majd fizetni. 

Egyéb tudnivalók
Sor került még az iparűzési adóról szóló rendelet módosítására 
is, azonban ez a változtatás csak „technikai jellegű” volt, azaz 
a  helyi rendelet normaszövegét „hoztuk összhangba” a  helyi 
adókról szóló törvény rendelkezéseivel. 

Az említett rendeletetek módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt, 2014. január 1-jétől hatályos szövegét városunk 
honlapján, a  www.god.hu – Rendelettár – Helyi rendeletek 
egységes szerkezetben útvonalon lehet elérni. A  rendeletek 
megjelölése: 39/2005 (XII. 16.) sz. rendelet a  helyi iparűzési 
adóról, 37/2006 (XII. 14.) sz. rendelet a helyi építményadóról, 
40/2011 (XII. 21.) sz. rendelet a helyi telekadóról.

A talajterhelési díjról szóló 43/2006. (XII. 14.) számú rendelet 
is módosult, erről a későbbiekben külön adunk részletes tájé-
koztatást.

 Göd város Polgármesteri Hivatal, Adóosztály 

Jakab Gábor, az Adóosztály 
vezetője

KÖZÉLET
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TÁJÉKOZTATÓ GÖD VÁROS AKTUÁLIS PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL 
(Az összegek ezer forintban értendők.)

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számláin lévő összegek + pénztár): 174 572
A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számláin lévő összegek + pénztár): 12 560
A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 40 496
A lekötött betétek összesen: 100 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + pénztár-
ban lévő összegek + lekötött összegek): 327 628

A folyószámlahitel összege: 0
A mai napig befolyt 2013. évi adóbevételek összege: 1 111 247
A normál fi nanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió forintot 
meghaladó tételek listája: PENTA Általános Építőipari Kft . –Göd burkolatlan 
utak karbantartása

21 566

Lejárt tartozás: 0
A fenti táblázat a 2013. december 18-ai állapotot mutatja.

Dr. Pintér György alpolgármester

nek feladata lesz. A testület elfogadta a közszolgáltatási szerződésterve-
zetet, a likviditás biztosításához szükséges pénzügyi kezességvállalással 
együtt. Részletek lapunk 18. oldalán.

Önkormányzati nyilatkozatok a Bozóky Gyula Alapítvány 
által elnyert támogatáshoz
Az alapítvány benyújtott pályázatával az  Ökotárs Alapítvány Zöldö-
vezet Programjától nyert támogatást. A pályázati összegből a Bozóky 
Gyula Alapítvány helyi önkéntesek bevonásával növényeket telepíthet 
és közparkot hozhat létre a felsőgödi Bozóky téren. Az önkormányzat 
nyilatkozatban rögzítette, hogy a téren a közpark kialakításával kapcso-
latos munkálatokat támogatja.

Önkormányzati ingatlan értékesítése
Az önkormányzat árverést írt ki a 2690/9 helyrajzi számú, a Pesti út 
95. szám alatt található, saját tulajdonú ingatlanára. Egy ajánlattevő 
jelentkezett, aki 22 millió forintos vételáron vásárolná meg a házat. 
A testület az ülésen döntést hozott arról, hogy milyen fi zetési üteme-
zéssel adja el az  ingatlant, melynek tulajdonjogát az  önkormányzat 
a teljes vételár kifi zetéséig fenntartja. 

Döntés a Kincsem-szobor felállításáról
A Kincsem-szobor felállításával kapcsolatban újabb fejlemény, hogy 
a pályázaton elnyert összeg beérkezését követően immár ideje meg-
kötni a szerződést a kiválasztott szobrászművésszel, dönteni a szobor 
végleges helyéről és teljesíteni a szerződéskötéskor aktuális pénzügyi 
kötelezettségeket. A képviselő-testület végül úgy határozott, bár a szo-
bor felállításának helye egyelőre bizonytalan, elkészítteti a versenyló 
életnagyságú bronzszobrát.

Díjazottak kiválasztása
Zárt ülésen döntöttek a  testület tagjai az Év Pedagógusa Díj, a Mű-
vészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj, valamint a Göd Város 
Alkotó- és Előadóművész Díja kitüntető címek odaítéléséről. A díja-
kat a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartandó ünnepség keretében, 
január 22-én adják majd át. (A rendezvény meghívóját ezen az oldalon 
láthatják.)

Váltsd valóra!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság

dizájnpályázata fi ataloknak 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság sorozatgyártásra 
is alkalmas használati és ajándéktárgyak 

elkészítéséhez vár grafi kai terveket.
Cél, hogy a tervezett dizájn erősítse az előítélet- 

és diszkriminációmentes hozzáállás 
meghonosodását a mindennapokban. 

Pályázni 35 éves kor alattiaknak lehet.
Jelentkezési határidő: 2014. február 14.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető 
a városi weboldalon: www.god.hu

A képviselő-testületi ülésről készült tévé-
felvétel megtekinthető az interneten:
www.goditemak.hu – Testületi ülések

MAGYAR
   KULTÚRA
            NAPJA

G ÖD | 2014 .  01 .  22 .

Köszöntőt mond:
MARKÓ JÓZSEF polgármester    

Ünnepi beszédet mond:
KÁNYÁDI SÁNDOR író

Műsor:
• GAUDE KÓRUS 
• KEMÉNY GÁBOR ünnepi szavalata
•  KASTÉLY KÖZPONTI ÓVODA CSOPORTJA

Felkészítők: Szabóné Réz Katalin, 
Duhonyiné Baráth Mónika

•  GÖDI  NÉPTÁNCEGYÜTTES
Felkészítők: Czinóber Klára, Karánsebessy Balázs

Az ünnepi műsor keretén belül átadják 
az „Év Pedagógusa”, a „Művészetért, Kultúráért 
és Nevelésért”, valamint a „Göd Város Alkotó- és 
Előadóművésze” díjakat.

Göd Város 
Önkormányzata 
szeretettel meghívja Önt, 
családját és barátait a Magyar 
Kultúra Napja tiszteletére rendezett 
városi ünnepségre.

Időpont: 2014. január 22., szerda  17 óra

Helyszín:
DUNA-PART NYARALÓHÁZAK SZÍNHÁZTERME
2132 Göd, Jósika u. 14.

A rendezvényt szervezi:
Göd Város Önkormányzata
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
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Talán a legfontosabb eredménynek tekinthetjük, hogy 
2013-ban is tartani tudtuk a szolgáltatások korábbi 
szintjét. A tavalyi évben tovább erősödtek a helyi ci-

vil szféra szerveződései, s javult a város lakóinak tájékozta-
tása a Gödi Körképen és a Göd Városi Televízión keresztül. 
Egyre többen használják a város honlapját is (www.god.hu). 
A  Gödi Sportegyesület fiatalok százainak biztosít sporto-
lási lehetőséget, és 2013-ban is számos városi rendezvény, 
kulturális program színesítette a  hétköznapjainkat, tette 
az eseményhez méltóvá ünnepeinket.

Mindezekhez természetesen pénzre is szükség van. Mi, 
a képviselő-testület tagjai az elmúlt esztendő folyamán is 
azon dolgoztunk, hogy a  város fejlődése folyamatos le-
gyen, s  ehhez ne növeljük a  lakosság terheit. Gödnek je-
lentős adóssága volt, amely jórészt a  2006-ig felvett ma-
gas kamatú forinthitelekből, majd az  ezek kiváltására 
2007-ben kibocsátott alacsony kamatú svájcifrank-alapú 
kötvény árfolyamromlásából eredt. Az  önkormányzatok 

hitelkonszolidációs programja keretében tavaly nyáron 
a  kormány átvállalta a  város adósságának 50 százalékát, 
a második 50 százalék átvállalására pedig az idei év elején 
kerül sor. Ezzel megszabadulunk az  adósságainktól. Saj-
nos azonban a bevételi oldalon időközben romlott a hely-
zet: legnagyobb adófizetőnk, a Samsung SDI kevesebb adót 
fog fizetni. Az üzem eddigi egyenlege a városi bevételeket 
tekintve nagyon pozitív, reményeink szerint az  elkerül-
hetetlen termékváltás hamar lezajlik, s az adókiesés Göd 
számára csupán átmeneti lesz. Összességében véve azt 
mondhatjuk, hogy 2014-ben is a  tavalyi esztendőhöz ha-
sonló kondíciókra számíthatunk.

Gördülékenyen és problémamentesen valósult meg 
az iskolák állami kezelésbe vétele, jó kapcsolatokat alakí-
tottunk ki a tankerület vezetőjével. Hasonló módon a já-
rási hivatal kialakítása sem okozott fennakadást, az  ok-
mányiroda Gödön maradt, és a jövőben kormányablakká 
fejlesztik.

Az év eredményei között tartjuk számon azt is, hogy 
visszavettük a  Pólus Zrt.-nek korábban gyakorlatilag in-
gyenes használatra átadott területeket, melyeken később 
városi fejlesztésekre nyílhat mód. A  jó állapotú szerviz-
épületet pedig nagyon kedvező áron vásároltuk meg. 
Az Iskola közben szintén megvásároltunk egy családi há-
zat, ezt a Német László Általános Iskolának adtuk haszná-
latba, oktatási célra.

Nagy esemény a  város életében, hogy a  volt BM-üdülő 
közel 2 hektáros Duna-parti ingatlanát a kormány a város 
tulajdonába adta. Méghozzá térítésmentesen! A  felsőgödi 
Duna út végén található, közel milliárdos értékű területet 
szeretnénk jobban bevonni a város életébe, s ennek szelle-
mében a nevét is megváltoztatnánk, az egyik javaslat szerint 
várhatóan Duna-parti Kulturális és Szabadidő Központnak 
hívják majd. A gödi vasútállomással szemben, a Fácán Óvo-
da szomszédságában tavaly nyáron pályázati forrásokból 
megkezdtük egy 100 fős új óvodaegység építését. Tavasszal 
átadjuk a korszerű épületet, így a jövőben is biztosítani tud-
juk minden 3-6 éves gödi gyermek óvodai ellátását.

Lépéseket tettünk a gátak felülvizsgálata érdekében, mert 
bár a  2013-as árvíz nem okozott problémát, az  évről évre 
egyre emelkedő vízállások miatt fokozni szeretnénk a biz-
tonságot.

Tavaly nyáron immár két szabad strandot üzemeltettünk 
a városban, ezeknek sok látogatója volt. Kevés Duna-parti 
településen lehet legálisan fürdeni a  folyóban, pedig a  víz 
minősége nagyon jó. Ebben az  évben szintén biztosítani 
fogjuk a strandok üzemelését.

Mérlegen a tavalyi és az előttünk álló esztendő 

Polgármesteri évköszöntő – 2014
Tisztelt Gödi Polgárok!
Az új esztendő új feladatokat hoz magával. Új várakozások, reménységek, választások elé nézünk az idei évben vala-
mennyien, a város vezetői és polgárai egyaránt. Tekintsük most át, melyek voltak az elmúlt év jelentősebb eseményei 
Göd életében, és mit várhatunk 2014-től. 

Markó József polgármester
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RÖVID HÍREK

Nő a városban a fedett buszvárók száma
A képviselő-testület novemberben határozott arról, hogy az önkormányzat 
újabb három buszmegállóban helyez el fedett buszvárót. A felsőgödi Autó-
pihenő megállóban, a Vác felé közlekedő oldalon december 27-én adták át 
az elsőt, január végéig pedig további két buszvárót állítanak az utasok szolgá-
latába. Az egyik a Pesti út Budapest felé haladó oldalán a Pázmány Péter utcai 
megállóba kerül, a másik a Gólya falatozó előtti megállóba. Az új buszvárók 
a korábban kihelyezettekkel azonos kivitelűek, és helyben készülnek, a Pia-
rista Szakképző Iskola műhelyében.

Megújult a neveleki híd
A felsőgödi Kálmán utca végén befejeződött a Sződ-Nevelekre átvezető kis 
felújítása. A két település – a csatlakozással hamarosan megszűnő – közigaz-
gatási határán egy kis híd vezet át a patak fölött. A hídon a járda megsüllyedt, 
csak nehezen lehetett fellépni rá, ezért a gyalogosok – különösen a babako-
csival közlekedők – gyakran inkább az úttesten maradtak, és úgy mentek át 
a hídon. A balesetveszélyes helyzet most megszűnt: a járdát az önkormányzat 
szétbontotta és helyreállította, s elkészült egy, a hídra felvezető járdacsatla-
kozás és a  hozzá tartozó korlát is. A  környéken élő lakosok – talán éppen 
a felújítás örömére – decemberben karácsonyi díszbe öltöztették a kis hidat.

Légszűrőket szerelnek fel a Kincsem Óvodában
A teljes felújításra szoruló Kincsem Óvoda egyes falkaszakaszai nedvesednek, 
és a korábban elvégzett munkálatok ellenére a levegőben található gombaele-
mek száma továbbra is meghaladja az úgynevezett megegyezéses határértéket.

Tavaly tavasszal az épület folyosóján és a csoportszobákban is eltávolítot-
ták a falak megfelelő szellőzését akadályozó faburkolatot, leverték a vakolatot, 
az újravakoláshoz pedig olyan technológiát alkalmaztak, amely meggátolja 
a penészedés kialakulását. Most két csoportszobában speciális légszűrőket 
szereltet fel az önkormányzat. A készülékekben található ötféle szűrő eltávo-
lítja a levegőből a port, a polleneket, a mikroorganizmusokat és mindenféle 
egyéb szennyező anyagot.

A berendezések üzembe helyezését követően az önkormányzat hivatalos 
mérést végeztet majd az óvoda levegőjének ellenőrzésére. 

– A végleges megoldás a teljes felújítás lenne, ám az mintegy 300 millió 
forintos beruházást jelente.  Addig is, míg pályázati úton megtaláljuk ehhez 
a megfelelő forrást, folyamatosan figyelemmel kísérjük az épület műszaki ál-
lapotát, és azonnali intézkedésekkel kezeljük a problémákat – mondta el la-
punknak Popele Julianna, az önkormányzat beruházási osztályának vezetője. 

K. B.

FELHÍVÁS

2014-ben ismét új kötettel jelentkezik  
a Gödi Almanach!
A város történetét és lakóit, kiemelkedő személyiségeit, természeti és épí-
tett kincseit, jelentős eseményeit és hétköznapjait bemutató könyvsorozat-
ból eddig 15 kötet jelent meg. Idén újabb kötettel gyarapodik a helytörté-
neti kiadványsorozat.

Kérjük mindazokat, akik Göd régebbi vagy közelebbi múltjával, érté-
keivel kapcsolatban olyan ismeretekkel rendelkeznek, amelyeket érdemes 
volna megosztani a nyilvánossággal, jelentkezzenek! 

A Gödi Almanach szerkesztői szívesen fogadják megkeresésüket.
E-mail: varoshaza@god.hu

Idén januártól városi tulajdonú nonprofit 
cégünkkel oldjuk meg a  hulladékszállítást, 
korrekt, csökkentett lakossági díjakkal és jó 
szolgáltatási színvonalon. 

A Településellátó Szervezet, a  Szivárvány 
Bölcsőde és az Alapellátási Központ városi in-
tézményeknél vezetőváltás történt. Az új veze-
tők eddigi munkája pozitív változásokat ered-
ményezett az adott területek működésében.

Lehetővé tettük egy helyi piac üzemelését 
szombatonként a TESZ udvarában. A kezdeti 
eredmények bíztatóak, és tavasztól növekvő 
érdeklődésre számítunk.

Megkezdtük a 2014. évi költségvetés elkészí-
tésének aprólékos munkáját. Mindenhol taka-
rékos üzemeltetésre és hatékony pénzfelhasz-
nálásra törekszünk.

Hosszas előkészítés után eldőlt, hogy a  Kin-
csem-évhez csatlakozva felhasználjuk a  Kin-
csem-szoborra pályázaton elnyert 5 millió forin-
tot: idén elkészül az életnagyságú bronzszobor.

Az iskolai és az  óvodai étkeztetésben szép 
eredménnyel járt az  aktuális közbeszerzés, 
lehetővé téve a  „gödi helyi rezsicsökkentést”. 
Ez év elejétől a  térítési díjakat 25 százalékkal 
tudjuk csökkenteni, ennyivel kell kevesebbet 
fizetniük a szülőknek a gyermekeik után. 

Kevés olyan település van az  országban, 
ahol folyamatosan nő a  lakosságszám; Göd 
ezek közé tartozik. Sződ-Nevelek őszre várha-
tó csatlakozásával egy csapásra 840 fővel nő 
majd városunk amúgy is emelkedő lélekszá-
ma. Hogy az ellátásban ne legyen zavar, meg-
kezdtük egy háziorvosi és egy fogorvosi körzet 
kialakításának szervezését, célszerűen mind-
kettőt a felsőgödi területen.

A Gödi Sportegyesülettel együttműködve 
továbbra is tervezzük egy versenymedence és 
egy tornacsarnok megépítését a  városban, jó 
az esélyünk a megvalósulásra.

Mindent egybevetve tehát mozgalmas évünk 
lesz… Azon leszünk, hogy a három választás 
ne zavarja meg a napi munkát, és erre kérem is 
a helyi politika valamennyi résztvevőjét.

Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kí-
vánok Göd város valamennyi polgárának!

Markó József polgármester
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Jubileumi véradás Alsógödön
Decemberben az  alsógödi véra-
dás napján a helyi szervezet a 70. 
véradása alkalmából köszöntötte 
Csomós Imrénét, aki mindmáig 
aktív tagja az önkéntesek táborá-
nak. A jubiláló véradó úgy nyilat-
kozott, hogy a rendeletileg enge-
délyezett 65 éves koráig szívesen 
folytatná önkéntes véradásainak 
sorát, hiszen ezzel segíteni tud 
bajba jutott embertársain.

Meglepetéssel kedveskedett 
a  helyi vöröskeresztes szerve-
zetnek Pölöskei Szilárd gödi vál-
lalkozó. Amellett, hogy maga is 

növelte az önkéntes véradók táborát, ajándékot is vitt magával, több 
száz doboz természetes alapanyagú étrend-kiegészítő termék formá-
jában. Az ajándékból minden véradó részesült, ami pedig ezúttal nem 
fogyott el, azt a vöröskeresztes szervezet osztja szét a véradók között 
a  régióban. A  szervezet örömmel fogadta a  vitaminokat és ásványi 
anyagokat tartalmazó, általános roboráló hatású készítményt, amely 
a vérképzést is elősegíti. 

A Vöröskereszt 2014-ben nyolc alkalommal szervez véradást váro-
sunkban, a tervek szerint az alábbi helyszíneken és időpontokban:

Március Június Szeptember December

Alsógöd 5-én, 
14.00 – 18.00

4-én, 
14.00 – 18.00

3-án, 
14.00 – 18.00

9-én, 
14.00 – 18.00

Felsőgöd 18-án, 
13.00 – 17.00

17-én, 
13.00 – 17.00

9-én, 
13.00 – 17.00

16-án, 
13.00 – 17.00

MEGEMLÉKEZÉS

Koszorúzás Iván Kovács László halálának 
évfordulóján
Iván Kovács László halálának 56. évfordulójáról koszorúzással emléke-
zett meg december 29-én a Magyar Nemzeti Front. A Kincsem park-
ban, a gödi forradalmár szobránál rendezett tiszteletadásról Farkas Éva, 
a párt gödi szervezetének elnöke így nyilatkozott lapunknak:

– A  Magyar Nemzeti Front  gödi elnökeként évek óta szervezem 
a megemlékezést városunk mártírjának emlékére. Iván Kovács László  
az  1956-os forradalom Corvin közi hőse volt, aki fegyverrel harcolt 
a  bolsevista elnyomás, a  népirtó ÁVO és a  szovjet megszállás ellen. 
A forradalom győzött, de elárulták, és szovjet tankok segítségével vérbe 
fojtották. Iván Kovács László, akárcsak oly sok „pesti srác”, az életével fi -
zetett a magyar szabadságért. A megtorló kommunista vérbíróság kötél  
általi halálra ítélte, s az ítéletet 1957. december 30-án végre is hajtották. 
Iván Kovács László mindössze 27 évet élt. Emléke örök, élete példamu-
tató az ifj úság és minden magyar ember számára. Fontos, hogy megbe-
csüljük hőseinket, és tisztelettel emlékezzünk rájuk. Az emlékünnepsé-
gen vendégünk volt az ‘56-os vitéz, lovag Szarka János dandártábornok, 
aki saját versét szavalta el. A mártír mellszobra előtt, a Kincsem park-
ban verseket mondott a gödi Gál József is. 

A forradalom gödi mártírjáról megemlékező koszorúzáson 
a  Magyar Nemzeti Fronton kívül részt vett a  Jobbik gödi szerveze-
te, valamint a Budapest XVI. kerületi Pofosz, a Nemzetőrség, a Vitézi 
Lovagrend és az Új Magyar Gárda Pest megyei szakaszának néhány 
képviselője.

KÖZTEREINK

A Közterület-felügyelet hírei
A szervezet vezetője, Barbola József tájékoztatása sze-
rint a téli időszakban rendszeresen előforduló problé-
mák közül a következőkre érdemes felhívni a lakosság 
fi gyelmét:

Illegális mozgó faárusok okozhatnak kárt 
vevőiknek
A fűtési szezonban olykor Gödön is feltűnnek az or-
szág legkülönbözőbb részeiből érkező fuvarosok, akik 
teherautóval járják az utcákat, és tűzifát kínálnak el-
adásra. Ezek az illegális faárusok az esetek többségé-
ben úgy végzik tevékenységüket, hogy nem rendelkez-
nek az  ehhez szükséges önkormányzati engedéllyel, 
és sokszor számlájuk sincs a  termékükről. Gyakran 
előfordul, hogy a  kínált áru illegális fakitermelésből 
származik, és az  sem ritka jelenség, hogy megkáro-
sítják a jóhiszemű vásárlókat (pl. kevesebb fát adnak, 
mint amennyiben megállapodnak a vevővel, vagy nem 
sokkal korábban kivágott, még nedves fát forgalmaz-
nak, amely nagyon rosszul ég, viszont erősen füstöl…) 
A Közterület-felügyelet munkatársai a város határáig 
kísérik az  ilyen, tisztességtelen kereskedőket, és fel-
szólítják őket arra, hogy a jövőben kerüljék el Gödöt.

Tüzelésre csak tüzelőanyagot szabad 
használni
A téli időszakban egyes helyekről rendszeresen ér-
kezik bejelentés a  Közterület-felügyelethez, hogy 
egy-egy kéményből sűrű, bűzös füst távozik, amely 
szennyezi a levegőt, és károsíthatja a környéken lakók 
egészségét. Vannak ugyanis, akik a kályhában, kazán-
ban nemcsak fát, szenet, de minden éghetőt elégetnek: 
ruhaneműt, rossz cipőt, háztartási hulladékot, lakko-
zott parkettát, bútorlapot. Ez utóbbi különösen veszé-
lyes: a farostlemezben ugyanis rengeteg ragasztóanyag 
található, amelynek égése közben súlyosan egészség-
károsító, rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe. 

A szabálytalanul parkoló autók 
balesetveszélyt okoznak 
Az év minden szakában jellemző városunkra, hogy 
sok a  szabálytalanul parkoló gépkocsi. Fontos tudni, 
hogy januártól a  Közterület-felügyelet a  közlekedés 
biztonsága érdekében szigorúbban lép majd fel a rossz 
helyen álló autók tulajdonosaival szemben. 

Büntetésre számíthatnak a  szabálytalankodók, 
ezért érdemes odafi gyelni a következőkre:
- Megállni tilos tábla hatálya alá eső útszakaszon meg-
állni csak az útpadkán szabad, úgy, hogy az autó kere-
ke nem lóghat rá az útra!
- Tilos a  forgalommal szemben haladni, a  forgalom-
mal szemben megállni, parkolni! Akkor is, ha csak egy 
kiló almáért akar beugrani valaki a zöldségesbe… 

A Közterület-felügyelet a következő telefon-
számon várja a lakossági bejelentéseket: 
(06 20) 476-1138.
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A négy telephelyen működő in-
tegrált intézmény vezetésével 
2013 végén, a  Szociális Bi-

zottság javaslatára Göd önkormány-
zata – határozott időtartamra – Füle 
Jánosnét bízta meg. Az idősgondozás, 
a szociális étkeztetés, valamint a gyer-
mekjóléti és családsegítő szolgálatok 
munkájának koordinálásáért felelős új 
vezető 2010-től intézményvezető-he-
lyettesként dolgozott, 2013-ban pedig 
megbízott vezetőként látta el feladatát.

– Hogyan vezetett az útja a gödi intéz-
ményhez?
– 2004-től hat esztendőn át mentál-
higiénés munkatársként, tereptanár-
ként dolgoztam a  TOPhÁZ Speciális 
Otthonban. Feladataim közé tartozott 
a  főiskolai hallgatók gyakorlatának 
szervezése, s  a  halmozottan sérült 
gyermekek szabadidős elfoglaltságai-
nak tervezése is. 2010-ben kerültem 
a  gödi Gyermekjóléti Szolgálathoz, 
ahol szakmai vezető, majd az  Alap-
szolgáltatási Központ intézményveze-
tő-helyettese lettem.

– Miért választotta ezt a hivatást?
– Az  általános iskolában a  földrajzta-
nárnőm Niedermüller Vilmosné volt, 
aki a  Magyar Vöröskereszt tagjaként 
idős emberek mellé keresett fi atalokat 
ház körüli munkákra. Az  édesanyám 
szintén vöröskeresztes aktivista volt, 
s a véradások lebonyolításában segéd-
kezett. 

Pár éve találkoztam a tanárnőmmel, 
aki nagyon örült annak, hogy segítő 

szakmát választottam. Akkor tuda-
tosult bennem, hogy a  családi minta 
mellett a  tanárnő volt az, aki fontos 
szerepet játszott a  pályaválasztásom-
ban. 

– Mit emelne ki az immár ön által irá-
nyított intézmény új feladatai közül?
– Egy évvel ezelőtt vezették be az isko-
lai közösségi szolgálatot, melynek cél-
ja, hogy erősítsék a fi atalok társadalmi 
érzékenységét. Azoknak a diákoknak, 
akik szeptemberben kezdték meg kö-
zépfokú tanulmányaikat a  9. évfolya-
mon, a  következő három tanévben 
összesen legalább 50 óra szociális vagy 
karitatív tevékenységet kell végezniük. 
Az Alapszolgáltatási Központ – fogadó 
szervezetként – 2013. júniusától várja 
az  önkéntes munkára jelentkezőket. 
A  Gyermekjóléti Szolgálat nyári nap-
közis táborában két fi atal teljesítette 

közösségi szolgálati idejét, az azóta el-
telt időben pedig közel húsz diák vég-
zett önkéntes munkát az  intézmény 
telephelyein. A  gyermektábort idén is 
megrendezzük, ott például 15 középis-
kolás önkéntes munkáját tudjuk bizto-
sítani.

– Mit gondol a  legfőbb kihívásnak 
a 2014-es esztendőben?
– Az új esztendőben Nevelek csatlako-
zásával megnő a városunk lélekszáma. 
A több mint 800 új gödi polgár ellátása 
az alapszolgáltatások szintjén a mi fel-
adatunk lesz. A 222 tizennyolc év alatti 
fi atal és a 601 felnőtt számára a család-
segítésen és a  gyermekvédelmi szol-
gáltatások biztosításán túl ránk hárul 
a házi gondozás, a  jelzőrendszeres se-
gítségnyújtás és a  szociális étkeztetés 
feladata is. 

V. Pálfai Kinga

INTERJÚ

Új vezető az Alapszolgáltatási Központ élén
Füle Jánosné
sz. Tóth Ildikó

Születési hely, idő: 
Vác, 1974. március 9.

Családi állapot:
férjezett, egy 16 éves leánygyermek 
édesanyja 

Végzettség:
szociális munkás, tereptanár

Korábbi munkahely:
TOPhÁZ Speciális Otthon

Baba-mama játszóház 
Havonta egy alkalommal baba-mama játszóházat tartunk 
a Városi Önkormányzat Szivárvány Bölcsődéjében!
Helye: 2131 Göd, Komlókert u. 19–21.
A következő foglalkozás időpontja:
január 27., hétfő, 16 órától.
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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IN MEMORIAM

Farkas Mártontól 
búcsúzunk

Betegágyán, az utolsó erejével 
is a hitvallásáért küzdött. Sze-
rette volna a fiatalabb generá-
cióknak átadni azt a  lángoló 
szeretetet, amellyel ő lelkesült 
magyarságáért, hazája ter-
mészeti és épített kincseiért, 
példaképül állítható elméinek 
lelki-szellemi hagyatékáért.

Hosszú betegség után, éle-
tének 69. évében adta vissza 
lelkét Teremtőjének.

Gyergyóremetén született, 
1944-ben. A  kolozsvári tu-
dományegyetemen végzett 
biológia-földrajz szakos ta-

nárként 1967-ben. 1990-es Magyarországra költözéséig három 
településen tanított, iskolaigazgatóként és területi szakmódszer-
tani megbízottként látta el feladatait. Hét esztendőn át a  felső-
gödi iskolában, majd Budapesten a Bródy Imre Gimnáziumban 
tanította kedves tárgyait. A Kereszténydemokrata Néppárt gödi 
szervezetének vezetését 2010 októberében vállalta el.

– Képzettség, affinitás, hivatásszeretet – Benedek Csaba, aki 
az  elmúlt hosszú évek során valamennyi útján társa volt, ki-
emelkedő pedagógusi kvalitásait emelte ki. Úgy emlékezik rá, 
mint aki hivatására, növendékei jó szakmai felkészítésére tette 
fel az  életét. – Pályája Erdélyben indult, ahol a magyar iskolák 
megmaradásáért harcolt. Saját tárgya, a  biológia mellett rajon-
gott a  történelemért. Diákjait számtalan utazáson ismertette 
meg az  elcsatolt országrészekkel, sokat mesélt nekik az  agyon-
hallgatott magyar történelemről. Kiválóan felkészült tanár volt 
és nagybetűs Pedagógus. Remekül értett a  fiatalokhoz, jó kon-
taktust tudott teremteni velük. Nem volt könnyű ember, de nagy-
szerű értékei voltak, amelyeket sokat élveztünk és értékeltünk – 
fogalmazott Benedek Csaba.

– Mindenki csodálta erős nemzeti elköteleződését és szer-
vezőkészségét, melynek köszönhetően sokan megismerhették 
az  egykori Nagy-Magyarországot. Ezen utazások alkalmával is 
a helyi közösséget erősítette – mondta el róla dr. Pintér György 
alpolgármester.

– Igen sokat merítettünk felnőtt fejjel is azokból az általa szer-
vezett utakból, melyek során éveken át volt szerencsénk élvezni 
felkészültségét, rajongását, odaadó szervezését. Olyan falvakat, 
településeket, városokat jártunk végig, melyek emlékhelyeiből 
apró mozaikok módjára rajzolódott ki viharos történelmünk 
egy-egy csillogó, avagy éppenséggel gyászos emlékképe. Most 
nagy feladat vár ránk. Megfogadtuk, hogy folytatjuk az utazást, 
az  ő emlékével, az  ő inspirálására. Reméljük, a  nyomdokai-
ba tudunk lépni, ő pedig nyugtázhatja, hogy amit megkezdett, 
az nem merül a feledés homályába – beszélt meghatottan Farkas 
Mártonról Néder Ferenc az útitársak nevében.

2013. november 26. és december 23. között Gödön 
elhunytak
Molnár Andrásné (sz.: Ladjánszki Ágnes) 61 éves
Hajnal István 88 éves
Fazekas Pálné (sz.: Liber Ilona Erzsébet) 76 éves
Deák Andrásné (sz.: Bicskei Terézia) 100 éves
Simon László József 78 éves
Balázs Tihamér 51 éves
Sándor Terézia Erzsébet 73 éves
Vörös Mihályné (sz.: Babák Veronika) 87 éves
Bajusz Sándor 82 éves

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves rokonnak, barátnak, 
munkatársnak és ismerősnek, hogy részvétükkel osztoztak a család 
gyászában Barcs Lajosné sz. Kecskés Margit temetésén, illetve távolról 
gondoltak rá.

A gyászoló család: Lajos, Ágnes és Balázs

2013. november 26. és december 23. között Gödön 
házasságot kötöttek
Bárdi Krisztián és Horváth Viktória
Biró János Florin és Benkő Ágnes Brigitta
Nagy László és Ujvári Mária
Czikó Miklós és Mészáros Réka
Molnár István és Elekes Viktória

A Dunakanyari Látássérültek 
Egyesülete felhívása
Az 1978-ban megalakult Dunakanyari Látássérültek 
Egyesületének célja a vakok és gyengénlátók sokoldalú se-
gítése, érdekeik érvényesítése, védelme, rehabilitációjuk és 
társadalmi integrációjuk elősegítése.

Az egyesület ingyenes szolgáltatásai:
• látássérüléssel kapcsolatos jogi életvezetési tanácsadás; 
•  információnyújtás a látássérülteknek járó juttatásokról, pályáza-

tokról;
•  információnyújtás a látássérültek által igénybe vehető rehabilitá-

ciós és egyéb szolgáltatásokról; 
•  a látássérülés utáni önálló életvitel segítése;
•  ügyintézési és adminisztrációs segítségnyújtás;
•  segédeszközök beszerzésének és használatának segítése;
•  egészségmegőrzéssel kapcsolatos tanácsadás;
•  kulturális programok és kirándulások szervezése;
•  szakma megszerzésének és a  munkalehetőségek felkutatásának 

segítése;
•  tanfolyamok és önsegítő csoportok szervezése;
•  az integráció megvalósításának elősegítése az oktatási intézmé-

nyekben;
•  a látássérültek életének és problémáinak ismertetése közösségi és 

iskolai programok keretében; 
•  látássérült emberek jogainak és érdekeinek képviselete;
•  az akadálymentesítési szükségletek tolmácsolása az illetékesek felé.

Dunakanyari Látássérültek Egyesületének ügyfélszolgálata (előze-
tes egyeztetés alapján): 2600 Vác, Földváry tér 14. 
Tel.: (+36 20) 955-0594 | E-mail: dulate@dunaweb.hu
Weboldal: www.dulate.gportal.hu | Facebook: DULÁTE
Adószám: 18709869-1-13
Számlaszám: 11742094-20175571

KÖZÉLET

10



Egykori szemináriumi társa 
kérésére, elöljárója engedé-
lyével és saját itthoni helyet-
tesítésének megszervezése 
után Marton Zsolt gödi plé-
bános-esperes atya elvállalta 
a sydney-i magyar katolikus 
közösség lelkipásztorának 
helyettesítését – egy hóna-
pon át. Ígéretéhez híven, egy 
novemberi estén fényképes 
élménybeszámolót tartott 
a gödi testvéreknek.

A maglódi származá-
sú atya elmondása szerint 
olyan élményben volt ré-
sze, amely gyermekkorában 
elképzelhetetlennek tűnt. 
A  hosszú repülőutat köve-
tően több nap kellett az  át-
álláshoz, a  másik félteke 
rendjéhez való igazodáshoz. Az ausztrál embereket mosoly-
gósnak és érdeklődőnek ismerte meg a  gödi lelkipásztor. 
Sydney Blacktown nevű negyedében töltötte a szeptembert 
Zsolt atya, ahol körülbelül ezer magyar származású test-
vérrel találkozott az egy hónap során. A Szent Erzsébetről 
elnevezett otthonban és a  délvidéki magyarok klubjában 
érezhető leginkább a magyar közösség összetartása. E hely-
színeken, illetve a  magyar családok vendégszeretetében 
töltötte ideje nagy részét Zsolt atya, misét mondott magya-
rul és főként angolul, valamint egyházi ünnepségeken vett 
részt lelkipásztorként. Az időkeret nyújtotta lehetőségeken 
belül néhány szép kirándulásra is eljutott, habár a  ma - 

gyar távolságfogalom és 
az  ausztrál megfelelője kö-
zött ezres a  szorzószám… 
Közvetlenség és családias-
ság, szociális érzékenység 
és sokszínűség Zsolt atya ta-
pasztalata a  blacktowni ke-
resztény közösséget illetően.

– A  legnagyobb tanulság 
a  természetességgel kezelt, 
igen magas fokú elfogadás 
volt. Hiszen Ausztrália egy 
olyan multikulturális kon-
tinens, ahol minden náció 
otthonra lel. A  plébánia 
vezetője olasz–ír származá-
sú, egyik kollégája szudáni, 
a másik a Fülöp-szigetekről 
való, és él ott ugye egy ma-
gyar pap is. A  világi kollé-
gák egyike argentin, a másik 

chilei, s akad, aki Angliából jött. Megtanulják egymást elfo-
gadni, és azt, hogy a hitben és a szeretetben egyek vagyunk, 
származástól és bőrszíntől függetlenül – mesélte nekünk 
Zsolt atya. 

– Sydney-ben élő magyarok gyerekeit tanította anyanyel-
vükre állami ösztöndíjjal Pásztor Péter gödi fiatalember, 
akivel a  Szent István Házban találkoztam, amely szintén 
az  ott élő magyar közösség egyik fontos találkozóhelye. 
Mondtam is viccesen, ha az alsógödiek találkozni akarnak, 
Sydney-ig kell elmenniük – fejezte be élménybeszámolóját 
Marton Zsolt esperes-plébános.

V. Pálfai Kinga

Sydney-ben járt Marton Zsolt plébános

Kicsi a világ, gödiek mindenütt vannak!

Marton Zsolt plébános egy hónapon át volt a sydney-i magyar 
katolikus közösség lelkipásztora, s ezalatt néhány szép kirándulásra 
is alkalma nyílt

Telefonos segélyszolgálat lelki támogatásra 
szorulóknak
A DélUtán Alapítvány név nélkül és ingyenesen hívható telefonos lelkise-
gély-szolgálata naponta 18 és 21 óra között várja a lelki támogatásra szoruló 
40 év felettiek hívásait.

A 25 éven felüliek 
chaten és e-mailben 
is kérhetik az  ala-
pítvány munkatár-
sainak segítségét.

Támaszadó be-
szélgetések, orvosi 
és jogi tanácsadás:

Meghívó
A Demokratikus Koalíció

nagygyűlést tart
2014. január 17., 18 órakor.

A rendezvény helyszíne 
a József Attila Művelődési Ház nagyterme.

Meghívott vendég:
Debreczeni József közíró,  

a Demokratikus Koalíció országos alelnöke

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.(06 80) 200-866
www.delutan.hu
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Decemberi örömök a Kastély ovisoknál 
Már december első napján megkezdődött a Mikulás-várás az ovisoknál. A Kastély Óvo-
dában az óvó nénik mesékkel csalogatták egyre közelebb a Mikulást. A várakozás nap-
jaiban verseket, énekeket tanultak a gyerekek, hiszen a Mikulás sem mehet el tőlük üres 
kézzel, ajándéknóták nélkül. 

De ugyanígy meséket-énekeket kaptak ajándékba az  Idősek Klubjának tagjai, akiket 
minden évben meglátogatnak az ovisok Mikuláskor és karácsony előtt is. December kö-
zepén indult az ünnepi készülődés, elsőként az ovi csinosításával, koszorúk készítésével, 
illetve épületenként más-más meglepetéssel, vásárral, családi délutánokkal, mézeskalács-
sütéssel, ajándékkészítéssel. És persze műsort adó vendégek érkeztek hozzájuk is! Ilyen 
volt Áprily Géza zenés műsora, a  Mimikri színház bábelőadása és a  Búzaszem Iskola 
tanulóinak betlehemes játéka. A  legmeghittebb együttlét azonban a  közös karácsonyi 
köszöntés volt. Ilyenkor összegyűlnek a gyerekek és a felnőttek, s karácsonyi hangulat-
ban, az adventi koszorúk gyertyalángjának fényében együtt köszöntik a szeretet ünnepét. 
Legközelebb január második felében, A magyar kultúra napján a város pedagógusainak 
köszöntésén vesznek részt ovisaink – tudtuk meg Karaszek Ernőné óvodavezetőtől.

OKTATÁS - NEVELÉS

Iskolai és óvodai hírek

Ünnepi programok a Németh László Iskolában
Decemberben egymást érték a  jobbnál is jobb programok a  felsőgödi iskolában. Saját 
tanszaki koncertjeik mellett a  gyerekek a  Muzsikás együttes és a  Bohém Ragtime Jazz 
Band zenéjét élvezhették. Több alkalommal szerveztek vásárt, Luca-napi és adventi for-
gatagot. Ünnepi műsorral is kedveskedve, teaházba várták a nyugdíjas kollégákat. Vácon 
ismét megtöltötték az érdeklődők a művelődési ház színháztermének széksorait a néptánc 
tanszak karácsonyi előadásán. A  mézeskalácssütő-verseny eredményét a  téli képzőmű-
vészeti tárlat megnyitóján hirdették ki, méghozzá cukrászmesterek bevonásával. A tárlat 
anyagát Szegedi Katalin grafikus, könyvillusztrátor mutatta be a közönségnek, míg az egy-
begyűlteket dr. Pintér György köszöntötte. A  hagyományos karácsonyi hangversenyen 
az iskola növendékei mellett a zenetanárok is felléptek a felsőgödi templomban.

Év vége a Huzellában
Rekord | November végén az eddigi meny-
nyiség másfélszerese gyűlt össze az iskolai 
papírgyűjtésen.

Évforduló | Gárdonyi Géza születésének 
150. évfordulója alkalmából az  iskolai 
könyvtár rendezett versenyt a tanulók szá-
mára, amelyen több mint ötven diák vett 
részt.

Ajándék | A 6. b és 6. c osztályok saját ke-
retükből könyvekkel támogatták a  Petőfi 
Irodalmi Múzeumot.

Meseország | Remekül sikerült a 10. Ala-
pítványi Bál, melynek bevételéből a gyere-
kek versenyeztetését és ajándékprogramjait 
finanszírozzák. Az első még decemberben 
az  Iszkiri zenekar koncertje volt, amelyet 
az alsó tagozatosok számára rendeztek.

Témahét | Idegen nyelvi hetet tartottak 
november és december hónapfordulóján, 
ahol megcsillogtathatták tudásukat a  két 
tanítási nyelvű iskola angolos és németes 
diákjai.

Regölős, lucázós advent 
a Búzaszemben
Decemberben reggelenként az aulában tar-
tott közös, gyertyafényes énekléssel kezdőd-
tek az év utolsó tanítási napjai a Búzaszem 
Iskolában. Az  osztályközösségek regölés-
sel, betlehemezéssel és lucázással készültek 
az ünnepekre. E kis műsoraikat a gyerekek 
a  felkeresett gödi családok otthonaiban 
adták elő, illetve minden osztály egy-egy 
szolgálatot is vállalt, például a Vöröskereszt 
karácsonyán, a  Karitász ünnepségén és 
az idősek otthonában. 

Január 25-én kezdődnek a  hívogatók 
az  iskolában, amelyeken kéthetente lehet 
megismerkedni az intézménnyel, annak ta-
nítóival és a diákközösséggel.

Február 15-én lesz a  Búzaszem farsang, 
jelmezversennyel és népzenés batyus bállal.

Az iskola március 1-jén, szombaton 19 
órai kezdettel tartja IV. Jótékonysági Bálját 
a Huzella Tornacsarnokban.

A Németh László Általános Iskola néptáncosai az idén is nagy sikert arattak a váci 
művelődési ház színháztermében  Fotó | Bánfalvi Géza

Az advent, a karácsonyvárás időszakának 
igazi megélését és bensővé válását számos 
ünnepi alkalom, együttlét segíti a Búzaszem 
Iskolában

Félpénzen | Adventkor az iskolában 
hagyományos cserebere vásárt tar-
tottak, amelynek az  a  különlegessége, 
hogy nincs szükség hozzá pénztárcára. 
A gyerekek saját kézműves termékeiket 
vagy kedves tárgyaikat cserélik el egy-
mással az  ünnepek előtt – így szerez-
ve be a  szeretteiknek és a  barátoknak 
a  meglepetéseket a  karácsonyfa alá. 
A vásár idén is nagy sikert aratott.
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Nyílt nap és nemzetközi 
diákcsere a Piarista 
Szakképző Iskolában
Sikeresnek bizonyult a  Piarista Szak-
képző Iskola decemberi nyílt napja 
– adta hírül Rubovszky György Zsolt 
igazgató. A  seregnyi kíváncsi nyolcadi-
kos diákot a  szakiskola végzős tanulói 
vezették körbe az  épületben s mutatták 
be nekik a  tan intézményt. Ha valaki 
esetleg lemaradt volna a  decemberiről, 
január 25-én 9 és 13 óra között ismét 
nyílt napot tartanak, sőt, akkor nyitott 
műhelyek várják az  érdeklődőket, ahol 
mindenki minden szakmát kipróbálhat 
a gyakorlatban. 

Nemrég a  tizenegyedikesek egy cso-
portja Ballagó Kornél nemzetközi kap-
csolatokért felelős tanár és Szentes Vidor 
gyakorlatioktatás-vezető kíséretével a né-
metországi Koblenz városában járt – szá-
molt be lapunknak Besze Erika tanárnő. 
– A közel húsz évre visszatekintő testvér-
iskolai kapcsolatnak köszönhetően azok 
a  tehetséges tanulók utazhattak el erre 
a  tanulmányútra, akik szakmájukban 
a  legjobbaknak számítanak. A  három 
asztalos, Kovács Gábor József, Vér Tamás 
és Zalka Balázs mellett két karosszériala-
katos, Czibula Bátor és Farkas Tibor, to-
vábbá két szerszámkészítő tanuló, Fehér 
Zsolt és Pavlics Ignác vett részt a  nem-
zetközi diákcsere-programban. Ugyanis 
februárban német diákok érkeznek majd 
Gödre. 

A mieink a  koblenzi városnézés és 
az  egyéb kulturális programok mellett 
komoly szakmai lehetőséget is kaptak: 
pneumatikai alapvizsgát tettek, amely 
Ballagó Kornél szerint újabb fontos elő-
relépést jelentett a tehetséges fiataloknak. 
Pavlics Ignác szerszámkészítő tanuló, aki 
egyben a Diákönkormányzat elnöke, ar-
ról számolt be, hogy sok új barátot sze-
reztek a nyolcnapos tanulmányút során. 
Nem csupán Koblenz városát ismerték 
meg, hanem jártak Aachenben, Kölnben, 
Passauban és Marialachban is, valamint 
néhány határközeli holland és belga tele-
pülésen. Fehér Zsolt szerszámkészítő ta-
nuló elárulta, hogy odakint ugyan a né-
metek nyertek a  fociban, de februárban 
készen állnak a visszavágóra. 

EGYMÁSÉRT

Jónak lenni jó
Emberek és közösségek, akik és amelyek elszántak mások segítésében, s tetteik nyo-
mában öröm fakad. Éltető és reményteli öröm, melynek üzenete: Te is fontos vagy.

Sok dolga akadt a Mikulásnak
Felismerve az oly sok család életét sújtó nehézségeket, Juhász Attila (Piramis Építőház) 
évek óta szoros kapcsolatot ápol a Gyermekjóléti Szolgálattal. Az ő kezdeményezésére 
tavaly decemberben ismét harminc olyan gyerkőc vehetett részt egy ünnepi vacsorán, 
akik vélhetően nem gyakran vendégei az éttermeknek, sőt, családjaik számára gondot 
jelent az ünnepi asztalra szánt finomságok vagy a karácsonyi ajándékok előteremtése. 
A közös együttlét meghittségét növelte, hogy a jótékonykodó cégvezető saját családjá-
val és közvetlen munkatársaival együtt vett részt az ünnepi vacsorán. A kis pártfogol-
tak dallal hívogatták és csillogó szemmel fogadták a puttonya tartalmát percek alatt 
szerteosztó kedves Mikulást. Hasonlóképpen látta vendégül a nehezebb körülmények 
között élő gödi gyerekeket Nemeh Khaled étteremtulajdonos (Lord Garden) is. Egy 
kellemes vasárnapi ebédet szerveztek a  Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével, 
amelyen a finomságok mellett kézműves foglalkozások is várták a gyerekeket. S idő-
ben megérkezett a Mikulás is, aki komolyan vette a gyermekek énekét, s valóban, volt 
zsákjában minden jó, dió, alma, mogyoró. A gödi Rotary Club Mikulás-estjén min-
den gyermek felszabadultan vigadhatott. Együtt örvendeztek a nagyszakállú Télapó 
kedves, személyre szabott gondolatainak és ajándékainak, amelyekből jutott azoknak 
a gyerekeknek is, akik a klub által támogatott körbe tartoznak.

Az igazi Mikulás pedig beszámolónkat olvasván úgy gondolhat városunkra, mint 
olyan helyre, ahol a  civil közösségek-
ben is élnek a  Szent Miklós püspök 
nevéhez fűződő hagyományok, s meg-
tapasztalható a  karitatív hajlam és 
az önzetlenség.

Focisták jótékonysági akciója 
a Katolikus Karitásznak
A  Gödi  SE  Labdarúgó  Szakosztá-
lya  és  a  Gödi  Mészöly  Focisuli  kö-
zös  gyűjtést  szervezett  a rászoru-
ló  gödi  családok  részére. A  kisfocisták 
és az  idősebb sporttársaik saját kedves 
tárgyaikról mondtak le. Az adományo-
kat a Katolikus Karitásznak adták, akik 
gondoskodtak azok szétosztásáról.

Az ünnepek közeledtével több helyi vállalkozó is megkereste felajánlásával 
a Gyermekjóléti Szolgálatot, hogy minden gödi gyermekhez eljusson a Mikulás

(A kép a Piramis Építőház ünnepi estjén készült)

Gyerekeket látott vendégül ünnepi ebéden 
a Lord Garden étterem is
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Adventi cirkusz
Csodálatos élményben volt része november 29-én ezernégyszáz 
gyermeknek.

A Fővárosi Nagycirkusz adventi ajándék-előadást tartott rászo-
ruló gyermekek számára. Mint ahogyan azt Bogdányi Krisztinától 
megtudtuk, a Váci Egyházmegyei Karitász szervezésében és az Al-
sógödi Karitász Csoport támogatásával gödi gyerekek is láthatták 
az Univerzum fényei című világszínvonalú produkciót. Ezt a cirkuszi 
előadást biztosan nem felejtik el a résztvevők. A Karitász munkatár-
sai és a gyerekek ezúton is köszönik a szép adventi ajándékot!

Muzsikás-hangverseny
Decemberben a Muzsikás együttes rendhagyó énekórát tartott a Né-
meth László Általános Iskolában. Sipos Mihály prímás a következő-
képpen fogalmazott: a  zenei anyag ugyanaz, mint amelyet a  világ 
legnagyobb városainak színpadán ad elő a népzenét játszó együttes, 
ám az  iskolai órák alatt a  hangszerek bemutatására is mód nyílik. 
Az együttes az iskolai énekórák kevés száma miatt döntött úgy még 
évekkel ezelőtt, hogy támogatók segítségével az ország általános és 
középiskolái számára rendhagyó énekórákat tart. Szeretnék, ha a fia-
talabb generációk is megismerhetnék csodálatosan gazdag népzenei 
kincsünket és a közös éneklés örömét.

Szeretettel – dalok és gondolatok
A JAMH Karácsonyi ébredés programsorozatának nyitóestjén 
Kudlik Júlia, aki korábban a Felvidékiek köre vendégeként már tar-
tott előadást a szeretet témájában, Szvorák Katalin népdalénekessel 
tért vissza a  gödi közönséghez. Közös fellépésük egyben lemezbe-
mutató koncert is volt: egy különleges lemezé, melynek 55 perces 

anyaga nincs szakaszolva, így 
a  gondolatok, beszédes csöndek 
és dalok csak egyvégtében hall-
gathatóak meg. Az előadók célja, 
saját bevallásuk szerint az, hogy 
a kiábrándult, célt veszített, bol-
dogságot kereső embereknek 
utat mutassanak.

Kicsi a színpad, 
kicsi a nagyterem
Az újságírói közhely szerint 
a „csilláron is lógtak” a vendégek 
a Röcögő Karácsonyon, ahol ez-
úttal az általános iskolások mel-
lett a  középiskolás korosztályt 
felölelő Szökellő Táncegyüttes is 
bemutatkozott. Moldvai, somo-
gyi, mezőségi táncok szerepeltek 
a  fellépő csoportok programjá-
ban. Gyönyörű, színes viseletek, 
féktelen örömmel és feszes pon-

tossággal táncoló gyerekek és fiatalok töltötték be a  színpadot, sőt 
a nagyterem jórészét is. Az érdeklődés oly nagy a néptánc iránt, hogy 
a pedagógusoknak és a szervezőknek komoly fejtörést okoz a helyhi-
ány áthidalása.

Adventi koncert
A város vegyes kara, a Gaude kórus adott december közepén ünne-
pi hangversenyt a Szent István-plébániatemplomban, Utassy Ferenc 
vezényletével. Közreműködtek a  gödi klasszikus zenéért rajongók 
kedves előadói, Pászthy Júlia és Berkes János operaénekesek, Kurucz 
Orsolya oboa- és Olajos György fagottművész. Zongorán Nyikesné 
Boros Anett, orgonán pedig Slezsák János játszott. A  hangverseny 
igazi adventi hangulatba ringatta a közönséget. 

ÜNNEP

Karácsonyi ünnepségek városszerte

Karácsonyra ünnepi fények gyulladtak ki a Kossuth téren és a város számos más pontján is

A Gaude kórus idén is adventi hangversenyre hívta a gödieket
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Betlehemi történet
Interaktív mesejátékkal érkezett 
a  Görömbő Kompánia a  Röcö-
gő Karácsonyra. Horti Zoltán 
mesélő és népzenész társai 
a  közönség soraiból toborozták 
a  szereplőket, akik pillanatok 
alatt lényegültek át Máriává és 
Józseffé, pásztorokká, napkeleti 
bölcsekké, báránykává, sajttá, 
katonává, fogadóssá. Kiderült, 
a mesét és a játékot nem csupán a gyerekek szeretik: a felnőttek szívé-
ben is könnyen fogódzkodót lelt a történet. Horti Zoltán mesemondó 
úgy foglalta össze a sikerük lényegét, hogy ma minden készen kap-
ható, még a mesék is. A Görömbő abban nyújt mást, hogy az általuk 
előadott mesékhez a fantáziára, a képzelőerőre is szükség van. Nin-
csenek igazi jelmezek, nincs díszlet, csak maga a mesélő, élő zene és 
a játék. Ezért megunhatatlan.

Hóesés a színpadon
2013. december 4-én este az önkormányzat intézményeiben dolgozók 
gyermekei – mintegy százötvenen – a József Attila Művelődési Ház 
mesebeli tájjá alakult színháztermében várták izgatottan a nagysza-
kállú Mikulást. Huncutka és Fecsegő manók közös éneklésre bíz-
tatták az egybegyűlteket. A Mikulás mesével és hóeséssel érkezett, 
s minden gyermeknek személyesen nyújtotta át az ajándékát. Akiben 
volt elég bátorság, még a szakállát is meghúzhatta. A Mikulás ígéretet 
tett arra, hogy jövőre is ellátogat a gödi gyerekekhez. 

Mindenki karácsonya
A Gödi Vöröskereszt Klub szervezésében december 18-án tartottak 
ünnepi összejövetelt a  művelődési házban. Az  eseményen Chikán 
Katalin evangélikus lelkész, Sipos-Vizaknai Gergely református 
lelkész és Marton Zsolt katolikus esperes atya tartott elmélkedést 
a közelgő ünnepekhez kapcsolódóan. Markó József polgármester kö-
szöntőjében röviden értékelte az eltelt esztendőt. Dr. Pintér György 
alpolgármester és Lenkei György bizottsági elnök pedig a jókívánsá-
gaikat fejezték ki az egybegyűlteknek. Az ünnepségen Bese Botond 
és növendékei dudaszóval idézték meg a  karácsonyi dallamokat, 
a Huzella Tivadar Általános Iskola elsősei pedig egy színdarabot ad-
tak elő Arany-Tóth Ágnes betanításában. A terem hosszában felállí-
tott asztaloknál a vöröskeresztes aktivisták uzsonnával kínálták meg 
a vendégeket, s volt, aki rögtönzött szavalatával, más pedig muzsika-
szóval járult hozzá a délután ünnepélyességéhez.

Karácsonyi ünnep az Idősek Napközi 
Otthonában
A Vasvári utcai idősellátási központban december 20-án tartottak 
karácsonyi ünnepséget. Több klubtag szavalatával, Pászthy Júlia 
operaénekes gyönyörű dalokkal járult hozzá az  esemény meghitt 
hangulatához. A város vezetői és több képviselő is ellátogatott az ese-
ményre, illetve jelen volt Tuzson Bence területi fejlesztési biztos is. 
Markó József, Lenkei György, dr. Pintér György és Csányi József egy-
mást váltva köszöntötték az egybegyűlt klubtagokat. Egyebek mel-
lett elmondták, hogy a városvezetés a  jövő évben is különös figyel-
met fordít a  szociális ellátórendszer fenntartására és fejlesztésére, 
s  az  idős klubtagoknak szóló jókívánságaikat kedves ajándékokkal 

is megtoldották. Tuzson Bence 
személyes élményeit mesélte el, 
nevezetesen azt, hogy az eszten-
dők múlásával miképpen válto-
zott meg számára a  karácsony, 
amely gyermekkora óta a családi 
összetartozás és a  mindenek-
felett álló szeretetet jelentette. 
A gyermekkori emlékek és érzé-
sek átalakultak: apaként immár 
ő hívogatja csengőszóval a gyer-

mekeit szenteste, s ő figyeli a csillogó szemeket. Az ő szülei nagyszü-
lőkké váltak, akiknek az ölelése több és erősebb minden ajándéknál, 
és a legnagyobb öröm, hogy az ő gyerekei megtapasztalhatják a kará-
csonyi ünnepben a család nyújtotta teljesség örömét.

Nyolcvan gyermek öröme
Csupa meglepetés, izgatott öröm, játékos programok, finom falatok, 
ünnepi dísz ben pompázó asztalok és színpad: ezzel vártak több mint 
nyolcvan gyermeket a Duna-part Nyaralóházak színháztermébe de-
cember 21-én a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai. 

A karácsonyi ünnepséget az önkormányzat mellett sok helyi vállal-
kozó, civilszervezet és magánszemély is támogatta. Volt, aki az ebédet, 
más a  hangulatos zenét, megint más a  desszertet vagy a  dekorációt 
„szervírozta”. A Jungwirth család, amely csendesen meghúzódva ve-
gyült el a társaságban, valamennyi gyermeknek személyre szóló aján-
dékot hozott, melyet a közös ebéd és játék után bontogattak ki a lurkók. 

A karácsonyról Sipos-Vizaknai Gergely református lelkész beszélt 
a gyerekeknek, és kedves gondolatokkal köszöntötte őket dr. Pintér 
György alpolgármester is. A közös játékban Frei Lászlóné, a Gödi Vö-
röskereszt Klub vezetője és Csányi József önkormányzati képviselő 
is részt vettek. A Gyermekjóléti és a Családsegítő Szolgálat munka-
társai irodalmi és zenés produkciókkal készültek, nagy sikert aratva 
a gyerekek körében. Az együttlét önfeledt jókedve, az örömszerzés 
tudománya, a másikra figyelés és a tevékeny szeretet megvalósulása 
jellemezte ezt a rendezvényt is, ami olykor több lehet a csillogó papír-
ba csomagolt ajándékoknál. 

Jóllehet sok család érzi szükségét a kézzel fogható segítségnek is, 
mindannyiunknak fontos a jó szó, a kedvesség, egy-egy mosoly, mert 
ezek segítenek át a hétköznapok kisebb-nagyobb problémáin. Ezen 
a rendezvényen oly bőség volt az igazi értékekből, hogy mindenkinek 
jutott belőlük, s még maradt is valamennyi a nehezebb napokra.

V. Pálfai Kinga

Mindenki karácsonya – A mese végére a didergő király szíve is 
felengedett... (A képen a Huzella Tivadar Általános Iskola elsősei)

A karácsonyt meghitt légkörben és számos vendég társaságában 
ünnepelték az Idősek Napközi Otthonában is
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2014. január – február
A SzomszédRock Country Club rendezvénysorozat 

keretében a következő koncerteket kínáljuk 
a kedves gödi és környékbeli vendégeinknek.

Koncertprogramok
a Duna-part Nyaralóházak 

színháztermében

  Janis Joplin Tribute 
Band

 Február 22–én, 19.30 órakor
Janis Joplin emlékkoncert
Fellép a feledhetetlen Rockkirálynő dalainak 
legautentikusabb hazai előadója. Énekesük 
a fantasztikus hangi adottságú GARDA ZSUZSA.
A koncert után retródiszkó! Italakciók a büfében! 
A belépőjegy ára 800 Ft.

 Panoráma együttes
 Január 25–én, 19.30 órakor 
Rock & Roll Party a Panoráma együttessel.
Aki népszerű hazai és külföldi slágerekre szeretne 
táncolni ezen a szombat estén, jöjjön el és 
a parketten megmutathatja, hogy ő a gödi Rongyláb 
király! Hozd el a partneredet is! A fergeteges 
táncos koncert után még tovább szórakozhattok 
a retródiszkó  slágereire. Italakciók a büfében!
A belépőjegy ára 800 Ft

 Scarabeus együttes
 Február 8-án, 19.30 órakor 
A közkedvelt helyi zenekar hozza szokásos 
formáját, és slágereivel (rock, country, blues) 
minden korosztályt táncra perdít. Táncolni, persze, 
nem kötelező, de úgysem tudsz majd ellenállni 
a kísértésnek! A koncert után az őrület folytatódik, 
amelyről disc-jockey gondoskodik. Italakciókkal vár 
a büfé!
A belépőjegy ára 800 Ft

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

RENDEZVÉNY

Szilveszterkor fergeteges báli 
mulatsággal várta a gödieket 
a Duna-part Nyaralóházak 

A korábbi BM-üdülő színháztermében báli hangulatban, 
vidáman búcsúztatták az óévet a szórakozni vágyó gödiek. 

– Arra törekedtünk, hogy bőséges vacsorával, színházi 
előadással és a szilveszter hangulatához illő zenés, táncos 
mulatsággal egész estés önfeledt szórakozást biztosítsunk 
a vendégeknek. A jövőben is rendszeresen, egyre több 
programmal szeretnénk hasznosítani az üdülőtelepet, 
a sportpályákat és a színháztermet. Nagy szeretettel várjuk 
az érdeklődőket! – nyilatkozta Rataj András, a Duna-part 
Nyaralóházak üzemeltetésével megbízott városi Kommu-
nikációs Kft . vezetője.

A nagy sikerre való tekintettel a farsangi időszak végén 
jelmezbált rendeznek a színházteremben, ahol addig is  
zenés-táncos estékkel várják a gödieket a SzomszédRock 
Country Club rendezvénysorozatának keretében.

A Duna-part Nyaralóházak színháztermének parkettjén igazi 
szilveszteri hangulatban búcsúztatták az óévet a gödiek
 Fotó | Szerecz Ferenc

A Retró Ady Klub programja
2014. január 18-án, szombaton 17 órakor

Infó: (30) 370-2491

A vikingek Európa történelmében
Navigálás napkővel, avagy: 

„Kezünkbe vesszük a kristályt,
hogy lássuk tovább a tisztát!”

 (Székely István vetítettképes előadása)

Utána közgyűlés.
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SZŐD-NEVELEK HÍREI

Adózási tudnivalók Nevelek Gödhöz 
csatlakozásával kapcsolatban

A magánszemélyek 
kommunális adóját „felváltó” 
építményadó
A neveleki épülettulajdonosok jelenleg 
a  sződi önkormányzat szabályozása 
szerint a magánszemélyekre kiszabott 
kommunális adót fi zetik. Az  érintett 
ingatlantulajdonosok az  önkormány-
zati választás napjától lesznek gödi la-
kosok, azonban ez az évközi változás 
az adókötelezettség tekintetében csak 
a  következő adóévtől eredményez 
„módosulást”. 

Az érintett adóalanyoknak a  ma-
gánszemélyek kommunális adójával 
kapcsolatos kötelezettségük megszű-
nése miatt 2015. január 15-ig Sződ 
önkormányzati adóhatóságához kell 
kommunálisadó-bevallást benyújtani-
uk, és ugyanezen határidőig Göd város 
önkormányzati adóhatóságánál épít-
ményadó-bevallás benyújtására lesz-
nek kötelesek. Ez  utóbbi bevallás ala-
pozza meg a majdani, 2015. évre szóló 
építményadó-kivetéseket, amelyeket 
az adóalanyok postán fognak megkap-
ni, és befi zetéseiket a kapott határoza-
tokban leírtak szerint kell teljesíteniük. 

A telekadó
A telektulajdonosok (értve ez alatt 
a  beépítetlen ingatlanok tulajdonosa-
it és azokat is, akiknek a  telkén nem 
lakás, lakóház vagy üdülő találha-
tó) teendői lényegében megegyeznek 
az  épülettulajdonosok teendőivel, de 
további két fontos tudnivalóra már 
most felhívjuk a szíves fi gyelmüket:

Akinek az  ingatlanán lakóház vagy 
üdülő található, csak építményadó fi -
zetésére köteles, azonban akkor, ha 
az ingatlanon „más” (az ingatlan-nyil-
vántartásban nem lakásként, lakóház-
ként vagy üdülőként bejegyzett) épület 
van, az  érintett adóalanynak az  épít-

ményadón túlmenően telekadót is fi -
zetnie kell. A  telekadó mértéke azon-
ban „limitált” lesz, tekintettel arra, 
hogy Göd város Képviselő-testületé-
nek döntése szerint 2015-ben a  neve-
leki telektulajdonosok által fi zetendő 
adómérték nem haladhatja meg a  leg-
magasabb gödi telekadó-mérték 20 
százalékát (ez „forintosítva” azt jelenti, 
hogy az adómérték legfeljebb 52 Ft/m2 
lehet). A konkrét összegek meghatáro-
zására várhatóan 2014 novemberében 
kerül majd sor. 

Az iparűzési adó
A Nevelek településrészen székhellyel 
vagy telephellyel rendelkező vállalko-
zásoknak az  önkormányzati válasz-
tás napjától számított 15 napon belül 
változás-bejelentést kell benyújtaniuk 
Sződ önkormányzati adóhatóságá-
hoz, és szintén ugyanezen határidőn 
belül Göd önkormányzati adóhatósá-
gánál „új” iparűzési adóalanyként be 
kell jelentkezniük. A bejelentkezésben 
közölt „várható adó” alapján Gödön 
az  érintetteknek 2015. március 15-ig 
kell első alkalommal iparűzési adóelő-
leget fi zetniük. A 2014. évről 2015. má-
jus 31-ig mindkét településre iparűzési 
adóbevallást kell benyújtani, fi gyelem-
mel a  helyi adókról szóló törvényben 
leírtak szerinti adóalap-megosztás sza-
bályaira. 

Az idegenforgalmi adó
Sződön ilyen adónem nincs, de miután 
az  önkormányzati választás napjától 
a településrész Gödhöz tartozik, az ott 
élők adóstátusza megváltozik. Abban 
az esetben, ha egy neveleki szállásadó-
nál valaki legalább egy vendégéjszakát 
eltölt, és a helyi adókról szóló törvény-
ben leírtak szerint idegenforgalmi 
adó fi zetésére köteles, az  adóösszeget 

a  helyi rendeletben leírt mértékben 
a  szállásadónak a  vendégeitől be kell 
szednie. Ennek megtörténte után a kö-
vetkező hónap 15. napjáig (és ezután 
minden olyan hónapot követő hó 15. 
napjáig, amelynek során adófi zetésre 
köteles vendégtől idegenforgalmi adót 
szedett be) Göd önkormányzati adó-
hatóságához bevallást kell benyújtania 
és a befi zetést is teljesítenie kell.

A gépjárműadó
A gépjárműadó központi adatszolgál-
tatás alapján „működik”. A  forgalmi 
engedélyben a  gépjárművek vásárlá-
sának évét követő év első napján, il-
letve a  forgalomba (vissza) helyezés 
hónapjának utolsó napján szereplő, 
üzembentartó személy lakóhelye, 
székhelye vagy telephelye szerinti 
önkormányzati adóhatóság jogosult 
a  gépjármű-adóztatásra. Ha a  Neve-
lek településrészen lakó személy vagy 
ottani székhellyel, telephellyel rendel-
kező vállalkozás mint adóalany gép-
járművét az  önkormányzati választás 
hónapjában vagy azt követően helyezik 
forgalomba, már városunknak lesz kö-
teles megfi zetni a  gépjárműadót. Ab-
ban az esetben, ha a neveleki adóalany 
a 2014-es év folyamán bármikor hasz-
nált gépjárművet vásárol, ezután 2015. 
január 1-jétől kezdődően fog fennállni 
az  adókötelezettsége. Azoknak a  ne-
veleki adózóknak, akik a  már meglé-
vő (2014 előtt szerzett) gépjárművük 
után jelenleg Sződ önkormányzatának 
fi zetik a gépjárműadót, a településrész 
átcsatolása miatt a  „sződi” gépjár-
műadó-kötelezettségük 2014. decem-
ber 31-én meg fog szűnni. Egyúttal 
„ugyanez” az  adókötelezettség Göd 
önkormányzati adóhatóságnál 2015. 
január 1-jén fog „indulni”. Az érintett 
adózóknak mindhárom esetben a gödi 
önkormányzati adóhatóság kivetése 
(határozata) alapján, az abban leírt ha-
táridőig kell a gépjárműadójukat meg-
fi zetniük. 

Göd város Polgármesteri Hivatal | 
Adóosztály 

Tekintettel arra, hogy Nevelek településrész a 2014. októberi önkormányzati vá-
lasztás – a továbbiakban: önkormányzati választás – napjától nagy valószínűség-
gel csatlakozik Göd városához, az ott élő lakosságot, az ottani ingatlantulajdono-
sokat és vállalkozásokat az alábbiakban kívánjuk tájékoztatni az önkormányzati 
adózással kapcsolatos tudnivalókról:
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Január 1-jétől az újonnan megala-
kult Gödi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofi t Kft . vette át a TESZ-től 

a szemétszállítási közszolgáltatással 
kapcsolatos feladatok ellátását.

A tavaly decemberi testületi ülésen 
napirenden volt a  város hulladékgaz-
dálkodásának jövője. A vonatkozó jog-
szabály szerint 2013. december 31-ig 
kellett volna minden közszolgáltatás-
sal foglalkozó szervezetnek beszerez-
nie a szükséges engedélyeket. Ugyanis 
január 1-jétől csak hulladékgazdálko-
dási, hulladékgazdálkodási-közszol-
gáltatói engedélyek, valamint az Or-
szágos Hulladék ügynökség 
által kiállított minősítés 
birtokában lehet 
ellátni a  szolgálta-
tást. Ugyanakkor 
a  Parlament elé 
került egy mó-
dosító javaslat, 
amely – érzékelve 
az  országos mé-
retű problémát – 
az  utóbbi minősítés 
megszerzési idejét ki-
tolja 2014. június végére. 

A kormány döntése értelmé-
ben végrehajtott rezsicsökkentés 
– az ország számos településéhez 
hasonlóan – némileg Gödön is 
megnehezíti a  szolgáltatás ellátá-
sát, ugyanis e  tevékenységet eddig is 
nonprofi t alapon szervezte a  városve-
zetés, azaz nem volt árrés a  tényleges 
bekerülés és a  lakossági, vállalkozói 
befi zetések között. A  szemétszállítási 
díjat úgy állapították meg, hogy a tel-
jes hulladékmennyiség ártalmatlaní-
tási költségét elosztották az ingatlanok 
számával. Ezért várható, hogy önkor-
mányzati forrásból – ami végül is a he-
lyi adóbevételeket jelenti – ki kell majd 
egészíteni a működési költségeket.

Országosan több település maradt 
szemétszállítási szolgáltató nélkül. 
Kettős az ok: vagy nem sikerült besze-
rezni a  szükséges engedélyeket, vagy 
súlyosabb fi nanszírozási problémák 

léptek fel. Ilyen esetekben a Katasztró-
favédelem jelöl ki szolgáltatót. Gödön 
ez a  Hulladékgazdálkodási Nonprofi t 
Kft ., amely rendelkezik az első két en-
gedéllyel és a szolgáltatáshoz szükséges 
minősítés megszerzése is folyamatban 
van.

Fontos az időben történő 
díjfi zetés
A képviselő-testület decemberben dön-
tött arról is, hogy e hónaptól készfi zető 
kezességet vállal a  kommunális hulla-
dék elszállítását és ártalmatlaníttatását 

végző új, városi nonprofi t kft .-ért. 
Természetesen a  szolgál-

tatás január első mun-
kanapjával megkez-

dődött, azonban 
a  befi zetések csak 
később várhatóak, 
így a  szolgáltatás 
költségeit (üze-
melési költségek, 
munkabérek stb.) 

egyelőre hitelből 
kell fi nanszírozni. 

A  hitelt a  költségvetési 
év végéig a  kft . várható-

an vissza tudja téríteni az  ön-
kormányzatnak, bár e  tekintetben 
– éppen a rezsicsökkentés miatt – 
akadnak kétségek, ahogyan azokat 

Sipos Richárd képviselő is megfo-
galmazta a decemberi testületi ülésen. 

Azok, akik januárban rendezik 
az  egész éves díjat, kedvezményt 
kapnak, köszönetéül annak, hogy 
ezzel is hozzájárulnak a hulladékel-
szállítás átmeneti hitelfi nanszírozá-
si költségeinek csökkentéséhez.

A fentebb említett változások el-
lenére a szemétszállítás januárban 
is a  megszokott módon folyik majd 
Gödön. A tárolóedények ürítését vala-
mennyi utcában ugyanazokon a napo-
kon végzik, mint eddig.

A szemétszállítás 2014-ben fi zetendő lakossági díjai

Tárolóedény bruttó

liter éves díj

60 17 220 Ft

120 23 220 Ft

240 35 220 Ft

szüneteltetés 11 220 Ft

A szemétszállítás 2014-ben fi zetendő díjai 
üdülőtulajdonosoknak

liter éves díj

üdülő 60 15 220

üdülő 120 19 220

2014. januári egyösszegű befi zetés esetén

Tárolóedény kedvezményes kedvezmény

liter díj 5%

60 16 360 Ft 860 Ft

120 22 060 Ft 1 160 Ft

240 33 460 Ft 1 760 Ft

szüneteltetés 10 660 Ft 560 Ft

üdülő 60 14 460 Ft 760 Ft

üdülő 120 18 260 Ft 960 Ft

A szemétszállítás 2014-ben fi zetendő díjai közületeknek 

Tárolóedény éves

liter nettó díj bruttó díj

60 18 898 Ft 24 000 Ft

120 37 795 Ft 48 000 Ft

240 75 591 Ft 96 000 Ft

1,1m3 bérleti díj 55 276 Ft 70 200 Ft

Tárolóedény nettó díj bruttó díj

1,1 m3 7323 Ft/alkalom/db 9300 Ft/alkalom/db

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Változások a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátásában

A 2014. évi szemétdíjak 
alakulása

Fontos tudnivalók
Amennyiben az  ingatlan tulajdo-
nosi vagy használati viszonyaiban 
változás következik be, úgy az  új 
tulajdonos vagy használó a korábbi 
tulajdonossal egyetemlegesen köte-
les a változás tényét 15 napon belül 
írásban bejelenteni a  szolgáltató-
nak. A szerződés a címke leadásáig 
érvényben marad.

KÖRNYEZET
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A hulladékszállítás éves díját 2014. január 31-ig lehet át-
utalni a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft . alábbi 
bankszámlaszámára: 
MKB Bank
10300002-10600115-49020014

A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni 
a következőket:
 – „2014. évi szemétszállítási díj” 
 – lakcím

Az átutalt összegekről a kft . utólag állítja ki a számlákat.
A cég kéri, hogy aki teheti, az a csekkes befi zetés helyett év 
közben is válassza inkább a banki átutalást. 
2014-ben a szemétszállítás rendje nem változik, és az ügy-
félszolgálat is marad a Duna út 5. szám alatti irodában (be-
járat a Kisfaludy utca felől).

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 13–18 óráig 
Péntek: 7–12 óráig

Síkosságmentesítés
Míg a város útjait az önkormányzattal szerződött vállalkozó 
tisztítja és szórja fel, az ingatlanokhoz tartozó járdafelülete-
ket a tulajdonosoknak kell takarítaniuk. A közintézmények 
előtti járdaszakaszokat az intézmények tartják rendben. 

Törvény tiltja a só használatát, helyette környezetbarát 
anyagokat alkalmazzunk: egyebek mellett zeolit, homok, 
hamu, faforgács vagy fűrészpor, illetve ezek keveréke aján-
lott. A legfontosabb az, hogy havazás esetén mielőbb taka-
rítsuk le a  járófelületeket, megelőzve így a hó letaposását 
és lefagyását.

A szemétszállítási díjak befi zetésének módja

Karácsonyfák 
elszállítása
Gödön a kommunális hulladék-
szállításra szerződött ingatla-
nok elől január 20. és 24. között, 
a körzetre érvényes szemétszál-
lítási napon viszik el a kitett fe-
nyőfákat.

2014-ben is
SZOMBATONKÉNT

VÁSÁR A TESZ UDVARÁN

Göd Város Önkormányzata termelői vásárt és bolhapiacot rendez
minden szombaton délelőtt 8-tól 13 óráig a Településellátó Szervezet

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

TERMELŐI PIAC – BOLHAPIAC

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

Szeretettel várjuk az eladókat és a vásárlókat!

Vásározzunk együtt!
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Január
H K Sz Cs P Szo V

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Május
H K Sz Cs P Szo V

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Szeptember
H K Sz Cs P Szo V

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Február
H K Sz Cs P Szo V

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Június
H K Sz Cs P Szo V

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Október
H K Sz Cs P Szo V

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FONTOS 
telefonszámok
SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK
Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107
Segélyhívó 112

ORVOSI ÜGYELET
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Hétköznap: 19-től 07-ig
Pihenőnapokon: 07-től 07-ig 
(24 órán keresztül)
Telefonszám: (27) 345-235

GÖDI RENDŐRŐRS 
2131 Göd, Pesti út 60/a 
Telefonszám: (27) 345-115
E-mail: rendorseg@god.hu

GÖDI RENDŐRJÁRŐR: 
(06 20) 943-7676

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2131 Göd, Pesti út 81. 
Telefonszám: (27) 530-064 
(munkaidőben)
Fax: (27) 345-279
Honlap: www.god.hu 
E-mail: varoshaza@god.hu  
Zöld szám: (06 80) 890-089 
(munkaidőben)

OKMÁNYIRODA
Cím: 2131 Göd, Pesti út 60/a. 
Telefonszám: (27) 332-177 
(munkaidőben)
E-mail: okmanyiroda@god.hu  

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
Polgármesteri Hivatal
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81. 
Telefonszám: (27) 530-038, 
(06 20) 476-1138
E-mail: kozteruletf@god.hu 



Április
H K Sz Cs P Szo V

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Augusztus
H K Sz Cs P Szo V

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

December
H K Sz Cs P Szo V

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Március
H K Sz Cs P Szo V

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Július
H K Sz Cs P Szo V

1 2 3 4 5 6
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14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

November
H K Sz Cs P Szo V

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

GÖD VÁROSI POLGÁRŐRSÉG
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefonszám: (70) 337-1069
E-mail: godipolgarorseg@
godipolgarorseg.hu  

TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET 
Cím: 2132 Göd, Duna út 5.
Telefonszám: (27) 530-600 
Fax: (27) 345-228
E-mail: 
info@telepulesellato.hu
Honlap: 
www.telepulesellato.hu

Hibabejelentések
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK
Polgármesteri Hivatal 
Őzse János 8.00-16.00 óráig 
(06 20) 955-2246
E-Star Alternatív Nyrt. 
(06 40) 200-855 
üzenetrögzítő

ÁRAMELLÁTÁSI HIBA 
MAGÁNTULAJDONÚ 
INGATLANOKNÁL
ELMŰ (06 40) 383-838

GÁZSZIVÁRGÁS, ÜZEMZAVAR
TIGÁZ ügyfélszolgálat 
(06 40) 333-338

VÍZELLÁTÁSI HIBÁK, 
SZENNYVÍZPROBLÉMÁK
DMRV (27) 511-480

HÁZI SZENNYVÍZÁTEMELŐK 
MEGHIBÁSODÁSA
Munkanapon, munkaszüneti 
napon, ünnepnapon 
TESZ – Franyó István 
(06 30) 746-1642
Munkaidőben: TESZ központi 
szám (27) 530-600

GYALOGOS-ÁTKELŐHELYEK 
LÁMPÁINAK MEGHIBÁSODÁSA
Magyar Közút 
diszpécserszolgálat 
(06 1) 819-9260



A 2014-es cím elnyeréséért a sügér, a garda és a magyar 
bucó versenyzett – mind a három jószághoz fűződ-
hetnek a  gödieknek (vagy legalábbis a  gödi horgá-

szoknak) kedves emlékei, élményei.
A  sügér kisméretű ragadozóhalunk, kékesfekete sávjai 

a tigrisére emlékeztetnek, pikkelyei kicsik, de erősek – kéz-
be fogva szinte nem is halszerű, nyálkás a tapintása, hanem 
inkább érdes. A kézbevétellel egyébként vigyázni kell, mert 
hátúszója nagyon tüskés – aki horgászott már a Duna kiságá-
ban Gödnél, a keresztgátról, annak a tenyerét biztosan szúrta 
már meg sügér... Bár az ország minden vizében megtalálható, 
ám az elmúlt években mintha egyre ritkábban találkozhat-
nánk vele...

Sokkal ritkábban kaphatunk horogvégre gardát is. 
Herman Ottó beszámolói szerint ezt a  fajt hívták valaha 
„látott halnak”: a Balatonon akkora rajokban úszott, hogy 
a tihanyi magaslatokról a víz színének megváltozásából le-
hetett tudni, merre járnak a  hatalmas gardarajok. Garda-
szezonban tehát a halászok felküldtek valakit a hegyre, aki 
jelekkel irányította a  vízen tevékenykedő kollégáit, hogy 
nagy gardafogáshoz segítse őket.

Ahogy ebből a történetből is látszik, a garda a Balaton jel-
legzetes halának számít, de ez nem jelenti azt, hogy a Du-
nában nem fordul elő: vannak évek, amikor szép számban 
akad horogra legnagyobb folyónkban is.

A  2014-es Év hala szavazáson a  nyertes végül a  magyar 
bucó lett. Ez a halfaj fokozottan védett, eszmei értéke 100 000 
forint. Éppen ezért sosem horgásznak rá (aki kifogja, annak 
azonnal és kíméletesen vissza kell eresztenie, ha pedig több-

ször is horogra akad, akkor 
más horgászhelyet kell ke-
resnie). Göd környékén 
a Dunában rendszeresen ta-
lálkozhatunk vele, ugyanis 
pont az ilyen áramló, magas 
oxigéntartalmú vizeket és 
a  kavicsos aljzatot kedveli. 
Orsószerű, megnyúlt teste 
általában 20-30 centimé-
teresre nő meg, a  sügérhez 
hasonlóan érdes pikkelyei 
és tüskés hátúszói vannak. 
A fenéklakó életmódhoz al-
kalmazkodott, s nem csíkos, 
hanem foltos a teste. Szemei 
nagyok (meglepő, hogy kü-
lön-külön is tudja mozgat-
ni őket, mint a  kaméleon), 
és kizárólag a  Dunában és 
a  Dnyeszterben (valamint 
ezek mellékfolyóiban) él. 
A faj kialakulása itt, a Duna- 
medencében történhetett 
– vagyis „bennszülött”, en-
demikus halfajról van szó.

 Igen érdekes, ritka jószág 
lett tehát az  Év hala – de 
a többi dunai halunk is mél-
tó a  figyelmünkre. 2014-
ben érdemes lenne többet is 

megtudni róluk. Horgászat közben figyeljünk a kíméletes 
bánásmódra, de ha nem hódolunk ennek a szenvedélynek 
pecázásnak, a Duna-parton sétálva, illetve a Duna–Ipoly 
Nemzeti Park kiadványaiból, szakkönyvekből vagy az in-
ternetről tájékozódva akkor is több figyelmet szentelhe-
tünk különleges folyónk különleges élőlényeinek...

Pásztor Balázs

Az Év hala a magyar bucó
Lapunk Facebook-oldalán a múlt év végén már felhívtuk a figyelmet az Év hala sza-
vazásra, amelyet a Magyar Haltani Társaság szervez minden esztendőben. Internetes 
felületükön három halra lehet szavazni, s a  legtöbb szavazatot összegyűjtő pikkelyes 
lesz az Év hala. 

A rejtőzködő életet élő, ritka halfajnak számító magyar bucó egyetlen példányának eszmei értéke 
százezer forint

Egy gödi eredmény a rejtőzködő 
halfajjal kapcsolatban
A gödi Duna-kutató Intézet munkatársai által kifejlesz-
tett elektromos kece jóvoltából néhány meglepő dolog is 
kiderült a magyar bucóval kapcsolatban. Az új eszköz-
zel sokkal hatékonyabban lehet a mederfenék közelében 
élő halfajokat befogni, illetve jelenlétükre fényt deríteni, 
s mindezt úgy, hogy a halak nem pusztulnak el. Így for-
dulhatott elő, hogy a legelőször Göd partjainál kipróbált 
módszerrel körülbelül száz példányt sikerült fogni ebből 
a ritkának tartott fajból. (Később a Duna más szakasza-
in is kimutatták nagy számú magyar bucó jelenlétét.) 
Ez részben azt mutatja, hogy a faj szerencsére talán még-
sem olyan ritka, mint eddig gondoltuk, hanem életmódja 
miatt találkozhatunk vele ritkábban. Másrészt azt a ta-
nulságot is le lehet szűrni, hogy a tudományban egy új 
eljárás, egy új mintavételi módszer egészen más megvilá-
gításba helyezheti a korábbi ismereteinket.

KÖRNYEZET
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A  toll nagyon jól szigetel (gondoljunk csak a  tolldunyhá-
ra!), a megfagyás – az extrém eseteket leszámítva – nem 
fenyegeti a madarakat. Nagyobb probléma viszont, hogy 

a  jég, a  hó elfedi azokat a  helyeket, ahol élelmet tudnak keresni 
maguknak.

Beköszönt tehát a madáretetés ideje. Bár írtunk már lapunkban 
ennek módjairól, szépségeiről és örömeiről, de van néhány fontos 
tudnivaló, amit az idén sem árt feleleveníteni.

Tartsuk szem előtt például, hogy a madarak nem azt eszik, amit 
mi! A  kenyérmorzsa – sokan hiába tartják úgy – nem alkalmas 
madáreleségnek. Erjedésnek indulhat a nálunk magasabb testhő-
mérsékletű tollasok szervezetében, és ez elpusztíthatja őket. Olyas-
mit adjunk nekik, amit amúgy is megtalálnának a  természetben 
– ha azt nem takarná el a hó. Magokat, gyümölcsöket, állati zsi-
radékokat.

Majdnem mindegy viszont, hogy hol „tálaljuk” e finomságokat. 
Szórhatjuk az  ablakpárkányra, a  földre, tehetjük madáretetőbe 
vagy felakaszthatjuk egy műanyagflakonban, amelynek oldalára 
lyukat vágtunk – a  lényeg, hogy hozzáférjenek. Persze, minden 
madár más-más módon szerzi be a  táplálékát. Vannak, amelyek 
a földön keresgélnek, s akadnak, akik az ágakon – de, ha éhesek, 
meg fogják találni akkor is, ha nem a  kedvenc helyükre tettük. 
A lényeg, hogy étküket ne takarja be a hó, amitől az elérhetetlenné 
válik számukra.

Ne felejtsük el azt sem, hogy a madaraknak folyadékra is szük-
ségük van. Tegyünk ki friss vizet egy tálkában – és ha befagyott, 
cseréljük újra!

Nagyon fontos viszont, hogy ha egyszer elkezdtük az  etetést, 
ne hagyjuk abba addig, amíg meg nem enyhül az idő. A madarak 
odaszoknak, ahol élelmet találnak, és akár nagyobb távolságról 
is inkább az általuk ismert etetőhelyek környékére költöznek. Ha 
rossz időben hagynánk abba az etetést, s akár csak egy-egy napra 
is táplálék nélkül maradnának kedvenceink, könnyen el is pusztul-
hatnak – az igazán kemény fagyokban egyetlen nap is sok lehet egy 
gyors anyagcseréjű, kistermetű énekesmadárnak.

A madárvilág – hál’ istennek – elég változatos városunkban. 
A téli időszakban az északabbról érkező vendégekkel kiegészülve 

különösen az. Örüljünk ennek – és ne zavarjuk el az etető mellől 
azokat az  „unalmasabb” fajokat, amelyeket kevésbé kedvelünk. 
A  verebek, galambok, varjak éppen úgy éhesek lehetnek, mint 
a  színesebb, érdekesebb, „egzotikusabb” madarak. Ha megjelen-
nek az etetőn, inkább rakjunk ki több eleséget, de ne kergessük el 
ezeket sem, hiszen azért jönnek ilyenkor ennyire „bizalmas” kö-
zelségbe hozzánk, szárnyatlan kétlábúakhoz, mert rászorulnak…

P. B.

Etessük okosan a madarakat!
Bár a december igen enyhe volt, azért a tél második felében előbb-utóbb megérkezik a fagy, a hó. Még ha mi meleg kan-
dalló mellől nézünk is ki a didergető fagyba, ne feledkezzünk meg a szárnyas, tollas jószágokról, akiknek komolyabb 
gondot okoz ez az időszak.

Ha elkezdjük a madarak etetését, ne hagyjuk abba a tavasz beálltáig. A kis állatok ugyanis könnyen elpusztulhatnak, ha egy-egy napon nem 
találnak táplálékot az etetőben

23



ÉLETMÓD

24

Volentics Gyula, aki-
nek tudományos 
igényű ismeretter-

jesztő albumát (Mesélő gödi 
képes levelezőlapok) tavaly 
januárban méltattuk hasáb-
jainkon, Alsógöd kápolnájá-
nak nyolc és fél évtizedéről 
küldött nekünk egy alapos 
kultúrtörténeti áttekintést. 
E  dolgozatot változatlan for-
mában tesszük közzé.

A múlt század elején Kin-
csemtelep, Kisgöd, Adélháza, 
Göd nyaralótelep és a gödi tég-
lagyár területeiből formálódó 
alsógödi közösség tagjainak 
nemcsak vasútállomásra, ha-
nem templomra is szükségük 
volt. 

A korábban a  mai József 
Attila utcában haladó, Bu-
dapestet Váccal összekötő út 
nyomvonalát éppen ekkor 
korrigálták, ezért kézenfekvő 
volt, hogy az  épülő kápolnát 
már az  új főút vonala mellé 
tervezzék. A  szándék ellenére 
azonban a  gödi nyaralótele-
pen részben közadakozásból 
épülő katolikus kápolna épí-
tésére csak akkor kerülhetett 
sor, amikor az  Alsógödön 
élő nyugalmazott vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, Tost Gyula 6 
ezer koronát járt ki e célra a vallásalap-
ból. 1906-ban a  kápolnaépítő-bizottság 
első elnöke a  Göd és Sződ helytörténe-
téből jól ismert földbirtokos, birodalmi 
lovag dr. Floch-Reyhersberg Alfréd volt. 
Az  épület terveit Steindl Imre tanítvá-
nya, Baumgarten Sándor műépítész ké-
szítette el, azonban sokáig még a  telek 
végleges helye sem volt kijelölve. Még 
1907 decemberében sem indulhatott meg 
az építkezés, mivel a Floch által felaján-
lott ingyen telek és tégla nem került át-
adásra. Ezért az a döntés született, hogy 
Flochot elmozdítják a  bizottság éléről. 

Ezután a munkálatok motorja, az építés 
felügyelője mindvégig Tost Gyula testvére, 
Tost Károly nyugállományú ezredes volt, 
aki ekkortájt a gödi nyaralótelep megvá-
lasztott „gazdájaként” írta alá leveleit. 
A  templomépítők a  püspöknek jelezték, 
hogy Ferenc Józsefhez írott levelükben 
a  következőket kérik: „… a  kápolnának 
Erzsébet-kápolna legyen a neve, azon ok-
nál fogva, mert a  megboldogult királyné 
őfelsége gyakrabban tartózkodott Gödön 
az  udvari vadászatok alkalmából, s  így 
az  Erzsébet-kápolna megdicsőült nagy-
asszonyunk iránti emlékművet is képez-
ne.” Végül a kivitelezéssel 1908 márciusá-

ban a helyi kőműves vállalkozó, Bittman 
Mihály lett megbízva. A  7700 korona 
építési költség fedezésére több adomány-
gyűjtést szerveztek. Ebben aktívan részt 
vett a  Tost család több tagja is: Szalai 
Ernőné Tost Ilona mellett magáénak 
érezte a  gödi kápolna ügyét Tost Barna 
plébános is, aki Kassáról egy feszületet 
küldött a  kicsiny istenházába. A  kápol-

na harangjait Valser Ferencz 
fővárosi harang öntő készítette 
el, míg az  oltár a  budapesti 
jezsuita atyák ajándéka volt. 
A  szakrális hely neve végül 
nem Erzsébet, hanem Szent 
Kereszt-kápolna lett.

Az épületet 1928-ban kibő-
vítették, mivel vasár- és ün-
nepnapokon a  gyarapodó Al-
sógöd híveinek nagy része már 
nem tudott bejutni a  templo-
mocskába. Az  átépítési mun-
kálatokra a  legjobb ajánlatot 
a  helyi Sütő testvérek adták, 
azonban a  kivitelezéssel vé-
gül a  helyi iskolát is felépítő 
Wellauer Károly budapesti 
építészt bízták meg.

Az immár kiszélesített ká-
polnát húsz évvel később ismét 
bővítették, méghozzá Nay Pál 
tervei alapján. Az  ekkor már 
Szent István királyról elneve-
zett templom harangszentelé-
se 1958-ban történt. 

Vélhetően még ma is az Al-
sógöd alapítói által megálmo-
dott épületben tartaná a kato-
likus felekezet a szertartásait, 
de éppen húsz éve annak, hogy 
egy helyi fiatal feltörte és fel-
gyújtotta a templomot, amely 
leégett, és építése után 85 esz-
tendővel az enyészeté lett. 

A helyén épült új templo-
mot 1996. augusztus 20-án, a  templom-
búcsú napján szentelték fel, ám ez már 
egy következő gödi történet...

Turtóczki S. Ede

Történetek a városról

Mesélj nekem Gödről!
Tavaly novemberi lapszámunkban arra kértük olvasóinkat, hogy osszanak 
meg velünk régi gödi históriákat, ízes történeteket. Emlékeket, „kis színese-
ket” vártunk azzal a  nem titkolt céllal, hogy segítségükkel megrajzolhassuk 
városunk valóságos, ám talán sokak által kevésbé ismert portréját.

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.

Mielőtt felgyújtották volna, nyolcvanöt éven át volt az alsógödi 
katolikus felekezet lelki-spirituális központja a kis templom, amelyet 
ma is sokan őriznek az emlékezetükben



Novemberben tartotta utolsó 
klubdélutánját az  1947–49-ben 
kitelepített, Felvidékről elszár-

mazott gödieket tömörítő kör. 2004-es 
megalakulásuk óta évente négy alkalom-
mal szerveztek programokat, – egyebek 
mellett sok közös kirándulás emlékét őr-
zik. Lengyel Erzsébettel ültünk le beszél-
getni, aki kilenc éven át vezette a klubot.

– 2004-ben, amikor abbahagytam 
a gödi karitászcsoport vezetését, s „egy-
szerű” tagként folyattam ottani munká-
mat, éreztem, hogy még maradt bennem 
tettvágy, amit a helyi közösség hasznára 
tudnék fordítani. Korábban már felfi-
gyeltem arra, hogy Gödön sok a palócos 
tájszólásban beszélő ember, ami bennem 
a  szüleim emlékét idézte fel. Bennünket 
1948-ban telepítettek ki a  Felvidékről, 
s így kerültünk Gödre. Megkérdeztem a Polgármesteri Hivatalban, 
hogy feladhatnék-e egy hirdetést a  Gödi Körképben, amelyben 
megírnám: találkozzunk, ismerkedjünk meg egymással, hiszen, 
gondoltam akkor, valószínűleg többen osztozunk ugyanabban 
a sorsban. Nem találtak ebben kivetnivalót, s az újság pár sorban 
lehozta a felhívásomat – kezd a mesélésbe Erzsike.

– Az  első alkalommal negyvenketten voltunk. Mindenkitől 
azt kértem, hogy két-három percben mutatkozzon be a  többi-
eknek. Nos, ez nem egészen így sikerült. Olyan egyéni sorsok, 
családtörténetek bontakoztak ki sorra, hogy hosszú órákon át 
tartott a  könnyes-nevetős ismerkedés. Életre szóló élmény volt... 
Végül előálltam azzal, hogy milyen közös programokat terveznék, 
s megállapodtunk abban, hogy negyedévente fogunk találkozni – 
folytatódott a visszaemlékezés.

– Remek előadókat tudtunk meghívni a  klubdélutánjainkra. 
A  Gödi Civil Tanácstól kapott támogatást a  tiszteletdíjakra köl-
töttük, illetve a buszos kirándulások útiköltségének tetemes részét 

fedezhettük belőle. A  Felvidékiek Köré-
nek vendége volt Erdélyi Zsuzsanna nép-
rajzkutató, Ferencz Éva énekes, Kudlik 
Júlia, Balczó András, Jelenits István atya, 
Selmeczi-Kovács Attila, a Néprajzi Múze-
um egykori igazgatója, M. Győrffy Anikó 
ikonfestő, Vertel Andrea keramikus, 
Szommer József szobrász, s  még sokáig 
lehetne folytatni a sort. Mi pedig eljutot-
tunk többek között a pálosok nyomát ku-
tatva a  Pilisbe, Győrbe, zarándokoltunk 
Ipolytölgyesre, a csitári csodatévő forrás-
hoz, a Mária kegyhelyre és Csobánkára, 
ahol Böjte Csaba gyermekotthonában 
tettünk látogatást. Rengeteg szép élmény, 
remek társaság. Ország Tibor atya, majd 
Marton Zsolt atya is, ha csak tehették, ve-
lünk tartottak. A rendezvényeinket egyre 
gyakrabban látogatták a nem Felvidékről 

elszármazottak is, aminek szívből örültünk.
– A  klub azonban szép lassan „elidősödött”. Nincs, aki átve-

gye a helyem, nekem pedig már nem való az a sok izgalom, ami 
a programok szervezésével jár. Hál’ istennek, idehaza is éppen elég 
izgalom vár rám: kétéves a nagyobbik, és mindössze néhány hetes 
a kisebbik unokám, elkél mellettük a nagymamai segítség. Így az-
tán az újabb élmények hiányát sajnálva, de az izgalmakat megta-
karítva búcsúzom ettől az örömteli időszaktól. A jövőben majd egy 
kevésbé megterhelő módját választom a  szolgálatnak, erősebben 
aktivizálom magam karitászosként – fejezte be gondolatait Len-
gyel Erzsébet.

Sajnálattal adunk hírt a valamennyiünket gazdagító klub meg-
szűnéséről, ám bízunk abban, hogy az  elvetett mag hamarosan 
ismét kihajt, és lesz, aki talán más néven, más indíttatásból, de ha-
sonló célokkal össze tudja majd hozni a gödieket. 

V. Pálfai Kinga

KIÁLLÍTÁS

Ikonok a falon
M. Győrffy Anikó gödi ikonfestő kiállítása „Istennél semmi sem 
lehetetlen” címmel decemberben nyílt meg a  budakalászi Kós 
Károly Művelődési Házban.

A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó témájú képek, a Mária-, 
illetve a Magyar szentek sorozat darabjai között egy-egy templom-
ban vagy kolostorban elhelyezett alkotás molinóit is kiállították. 
A tárlatot Veress Ágnes múzeumpedagógus nyitotta meg, míg köz-
reműködőként Lakatos József szavalt. 

Mi, gödiek, az Olajfa Művészház állandó kiállításán a Magyar 
szentek sorozatot csodálhatjuk meg, amint hazatérnek a budaka-
lászi kiállításról. M. Győrffy Anikó pedig immár a Herendi Por-
celánmúzeumban tartandó tavaszi kiállítás megnyitójára készül 
a legújabb alkotásaival.

 VéPéKá

CIVIL ÉRTÉKEK

Megszűnik a Felvidékiek Köre

Lengyel Erzsébet kilenc éven át volt 
a Felvidékiek Körének vezetője

A hagyomány szerint 
Szent Rita az egészen 

kilátástalannak 
tűnő esetekben is 

képes segíteni, ezért 
a lehetetlenségek 
szentjének tartják

(Forrás: katolikus.hu)
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KIÁLLÍTÁS

Álmok partján

Mikor ünnepelünk? Például akkor, ha felöltjük a  leg-
szebb ruhánkat, s  egy fontos alkalomból számunkra 
kedves emberekkel találkozunk. Ilyenkor hangos és 

jókedvű a  köszöntés, az  ölelés pedig lélekből induló mozdulat. 
Várjuk, hogy mindenki megérkezzen, és megtörténjen az ünnep 
– közénk érjen az a pillanat. Ilyen pillanatoknak lehettünk tanúi 
az értelmi sérülteket támogató Lámpás ’92 Alapítvány decemberi 
kiállításának megnyitóján.

Makrai Klára, az  alapítvány vezetője házigazdaként fogadta 
az egybegyűlteket a József Attila Művelődési Ház kiállítótermé-
ben. Köszönetet mondott a támogató szervezeteknek és a művé-
szeknek, akik segítették a 2013-as nyári alkotótábor létrejöttét.

 Göd önkormányzata nevében Markó József polgármester is 
részt vett az eseményen. Elmondta, hogy régi már az együttmű-
ködés a város és az alapítvány között, s megemlítette azt is, hogy 
az árvízi védekezésben a város számíthatott az alapítvány és pat-
ronáltjai segítségére. Gratulált a kiállításhoz, melynek megnyi-
tójára szép számmal jöttek el az  érdeklődők. A  gödi illetőségű 
Kürtössy Ottó, a  Jeruzsálemi Szent János Ispotályos Lovagrend 
Máltai Lovagok lovagparancsnoka ünnepi köszöntőjében el-
mondta, hogy az  alkotásokon keresztül különleges világ tárul 
a  látogatók szeme elé. Külön kiemelte annak a nagyszerűségét, 
hogy neves művészek felkarolták és segítették a  sérült alkotók 
munkáját. A  kiállítás létrejöttében nyújtott támogatásuk kap-
csán úgy fogalmazott, hogy nagy örömmel tették, és szívesen 
fogják segíteni a jövőben is e nemes cél megvalósulását.

A kiállítást Szombathy Bálint képzőművész, művészeti író nyitot-
ta meg: – Immár a tizenkettedik alkotótábort hoztuk létre Gödön. 
A többségükben visszajáró résztvevők különféle technikákkal al-
kottak, hivatásos képző- és építőművészek segítségével. Pető Hunor 
művészeti vezető sajátos, az álmot körüljáró tematikát választott. 
A téma egyszerre van közel és távol, és pont e megfejthetetlensé-
ge teszi oly titokzatossá. A művészet szereti bemutatni a képzelet 
szárnyán való kilépést a valóságból. A gödi alkotótáborra jellemző 
felszabadult munka során az alkotók inkább saját megélt álmaikból 
indultak ki, mintsem vágykonstrukcióikból. A  feladat nehézsége 
okán maga a próbálkozás, a játék vált üzenetté, beteljesítve a művé-
szet egyik alapvető célját, önmagunk jobb megismerését, továbbá 
azt, hogy a csoportos munka közelebb viszi egymáshoz az embere-
ket embereket – fogalmazott Szombathy Bálint.

Sok-sok apró emberi gesztus, melyeknek látványa arcpirítóan 
jólesik. Igen, igazi volt. Igazi ünnep.

V. Pálfai Kinga

INTERJÚ

Parafactura – szociáldizájn 
Gödön

A Lámpás ’92 Alapítvány múlt decemberi kiállítá-
sán igazi meglepetés volt az a bemutató, melynek 
során a sérült alkotók motívumait hivatásos mű-

vészek formálták egységes kollekcióba. A minőségi, itt-ott 
igazi művészeti értéket képviselő ruhaneműk, táskák és 
ékszerek egyediek, formatervezettek, kifinomultak, – bár-
hol a  világban kirakatképesek lehetnének a  legnevesebb 
vásárlóutcákban is.

A több mint kétesztendős munkafolyamatot egy, a Vi-
segrádi Alap által kiírt pályázat segítette, melynek kap-
csán nemzetközi együttműködésben születtek meg az al-
kotások. A pályázatot a Lámpás ’92 Alapítvány nyújtotta 
be, a  projektvezető Kesserű Andrea jelmeztervező volt. 
Őt kérdeztük a részletekről:

– Kik vettek részt a projektben?
– Ladislav Cserba a  szlovák résztvevő, ő  üvegművész és 
céges ajándékokat készít a  motívumokból. Olyan világí-
tótesteket, amelyeken festmények szerepelnek, rendelők, 
irodák dekorálásához, továbbá levélnehezékeket, íróaszta-
li tolltartókat, tálakat stb. A  lengyel művészek, Fundacja 
Kossakowskiego és Dorota Dorowska táskákat készítenek. 
A  cseh Iveta Dandova  gyékényszövő kézműves, aki work-
shopot tartott  gyékényszövésből A  szakértő intézményi A kiállítást Szombathy Bálint képzőművész, művészeti író nyitotta meg

Egy csapat művész kollekciót alkotott a sérült fiatalok motívumainak 
felhasználásával – képünkön Kesserű Andrea, projektvezető 
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SIKERTÖRTÉNET

Gödi testvérpárt díjaztak 
a nemzetközi pályázaton
A This Human World 2013 című, gyermekjogokról szóló, diá-
koknak kiírt rövidfilm-pályázaton harmadik helyezettek lettek 
a gödi lányok. A Lukács testvérek, Luca (16) és Laura (18) a pesti 
Közgazdasági Politechnikum tanulói. Az iskolában ismerkedtek 
meg a filmezéssel.

– Mi volt a témátok? És miért éppen az?
– A filmünk, Bring me home, azaz Vigyél haza!, a szíriai menekül-
tek helyzetét mutatja be egy kislány rajzain keresztül. A rajzok se-
gítségével jóval több dologra derül fény, mint amennyit szavakkal 
el tudnak mondani a gyerekek. Azért szerettük volna kifejezetten 
ezt a történetet elmesélni, mert egy ilyen aktuális témával jobban 
el lehet juttatni az üzenetet az emberekhez – mondta Luca.

– Hogyan derült ki az, hogy díjazottak lettetek?
– A jó hírt e-mailben kaptuk az összekötőnktől, aki meg is hívott 
bennünket, hogy töltsünk el másfél napot Bécsben, a díjazottak-
nak szervezett programon – mesélte Luca.

– Hol került sor a díjátadóra? S vannak-e újabb filmterveitek?
– A díjátadó a bécsi ENSZ-központban volt, ahol Luca és kisebbik 
húgom, Lea – aki a főszerepet játszotta – a bécsi magyar nagykö-
vettől vehették át a díjat. Én sajnos nem tudtam elutazni Bécsbe, 
mert egy három hónapos ösztöndíjjal éppen Törökországban ta-
nultam. A díj hatalmas megtiszteltetés, de főleg visszajelzés, hogy 
jó úton haladunk. Remélem, a jövőben még több emberhez sikerül 
eljuttatnunk üzeneteinket, és egy külföldi filmes ösztöndíjat is meg 
szeretnék pályázni – mondta végezetül testvére nevében is Laura.

VPK

partnerünk egy lengyel 
múzeum, a Muzeum Regi-
onalne Stalowej Woli volt.

– Milyen volt az  együtt-
működés a partnerekkel?
– A visegrádi négyek pályá-
zatainak célja – és egyben 
fő nehézsége – a különbö-
ző nemzetek együttműkö-
dése közös projektekben. 
Mindenkinek nagy tanul-
ság a  nemzetközi vizeken 
való evezés, de e nélkül hi-
ába dolgozunk: a  magyar 
piac nagyon szűk, csak mi-
nőségi munkával tudunk 
keresletet kelteni a  termé-
keink iránt.

– Mivel foglalkoztak?
– Amit művelünk, annak 
szociáldizájn az  összefog-
laló neve. Sajnos ott tart 
a  világ, hogy mindenki-
nek piaci szemlélettel kell 
bírnia, még egy nonprofit 
szervezetnek is, amelyik 
sérülteket foglalkoztat. 

Anyaként és művészként szeretném, hogy ezek a  fiata-
lok hasznosnak érezzék magukat, legyen sikerélményük, 
színesítsék a palettát. Ám ők mindig támogatásra szorul-
nak, hiszen lassabban dolgoznak, fáradékonyabbak, más 
a  koncentráló képességük, hiszen sérültek… Az  viszont 
tény, hogy sokszorosan visszakapjuk tőlük mindazt, amit 
adtunk.
  Jómagam egy olyan divatkollekciót igyekeztem össze-
rakni, amelynek viszonylag széles vásárlóközönsége lehet. 
Extravagáns fiatal nők hordhatják a különleges táskákat, 
öveket, de a visszafogottabb vásárló is talál magának ken-
dőt vagy pólót, melyek a  sérültek közreműködésével ké-
szültnek. Egy nagymama esetleg éppen a mi ékszerünkkel 
lepi meg az unokáját. Egy olyan ékszerrel, ami hulladék-
plexiből készült, mondjuk, egy orosz exportra szánt inku-
bátor szabászati hulladékából. 

– Mi a következő lépés?
– A munkának a mintakollekció elkészültével nincs vége. 
A tervek szerint a Visegrádi Alap komolyabb pénzössze-
get biztosító pályázatán indulnánk, méghozzá azzal a cél-
lal, hogy olyan PR-szakembereket állíthassunk a  projekt 
mögé, akikkel megkezdhetnénk a  kollekció népszerűsí-
tését. Szeretnénk eljutni potentát cégekhez, ahol megmu-
tathatnánk a  kollekciónkat, hiszen nem mindegy, hogy 
a  „nagyok” mivel ajándékozzák meg üzleti partnereiket. 
Távol-keleti tucattermékkel, vagy a fair trade szellemében 
létrejött, igazi művészi ajándékkal, melynek kapcsán biz-
tosak lehetnek abban, hogy a  ráfordított pénz egy társa-
dalmilag fontos ügyet is szolgál.

V. Pálfai Kinga

A díjátadón. Képünkön Csuday Balázs bécsi magyar nagykövet 
oldalán balról Lukács Lea, jobbról Lukács Luca, mellette Tisovszky 
János és Annabel Müller  

Egy képkocka a díjnyertes filmből...
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Ám a decemberit megelőző Gödi Körképekben természetesen mind-
végig megőriztük a komolyságunkat, s egyebek mellett beszámoltunk 
önöknek arról, hogy miképpen „üzemeltük be” a gödi fejállomást, mi-
lyen lépéseket tettünk annak érdekében, hogy Gödön minél többen 
nézhessék a városi televízió adásait, hogyan valósítottuk meg az on-
line hozzáférést műsorainkhoz és így tovább.

S persze hónapról hónapra hírt adtunk arról is, hogyan épült fel 
a  Duna-part Nyaralóházak színházépületének földszintjén az  új té-
véstúdió. Itt most illendő megállnom egy pillanatra, s e lap hasábjain 
is köszönetet mondani Dombi Rita projektvezetőnek, a kommuniká-
ciós kft . munkatársának, aki a nyár közepétől az ősz derekáig – egyéb 
feladatai mellett – intézte-szervezte-felügyelte a stúdióépítés munká-
latait és az eszközbeszerzéseket.

Október második felére végre megvalósult a nyár elején „megálmo-
dott” új műsorstruktúra is:

Kedves Nézőink!
Legutóbb, decemberi lapszámunkban – talán éppen a szilveszter kö-
zelsége miatt – néhány könnyedebb hangvételű anekdotával enged-
tünk bepillantást televíziós munkánk hétköznapjaiba.

A Göd Városi Televízió hírei

ADÁSTÜKÖR
Óra HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

00-10

képújság

képújság

képújság képújság képújság

képújság képújság

10-11 hosszabb 
anyag

hosszabb 
anyag

11-14

képújság

képújság

14-15 Gödi Híradó
magazin-
műsorok15-16

16-18

képújság

18-19
Gödi Híradó

magazin-
műsorok

Gödi Híradó
magazin-
műsorok

Gödi Híradó
magazin-
műsorok

Gödi Híradó
magazin-
műsorok

Gödi Híradó
magazin-
műsorok19-20

20-21 hosszabb 
anyag

hosszabb 
anyag 

hosszabb 
anyag hosszabb 

anyag
Gödi Híradó

magazin-
műsorok21-22

képújság képújság képújság képújság22-23
képújság

hosszabb 
anyag

23-24 képújság

•  Gödi Híradó: heti 20 percben (új adás minden csütörtökön, hat ismétléssel)
•  Közös dolgaink – közéleti magazin: heti 40 percben (új adás minden 

csütörtökön, hat ismétléssel)
•  Mozogj velünk! – sportmagazin: heti 15-20 percben (új adás minden 

csütörtökön, hat ismétléssel) 
•  Gödi színek – kulturális magazin: kéthetente 40 percben (új adás minden 

második hétfőn, hat ismétléssel)
•  Hosszabb anyagok – a város közéleti, kulturális és sporteseményeinek 

felvétele cca. 60 percben (új adás aktuálisan, két-három ismétléssel)
•  Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti üléseit 

minden hónapban élő adásban közvetítjük.

Szeretnénk, ha önök kritikai észrevételeikkel, véleményükkel is se-
gítenék szerkesztőségünk munkáját. E-mailjeiket a következő címekre 
várjuk: tv@goditemak.hu vagy walterbela@goditemak.hu.

E rovatunk februártól ritkábban fog jelentkezni a Gödi Körkép ha-
sábjain. A  jövőben csupán akkor kérünk helyet a  lapban, ha fontos, 
közérdekű információkat szeretnénk megosztani önökkel. Ám addig 
is, már ma este találkozzunk a tévéképernyők előtt.

Kellemes tévézést kívánunk!
Walter Béla főszerkesztő
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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

JANUÁR 7. KEDD | 15.00 – 17.00 
A Nyugdíjas Pedagógusok Klubjának 
összejövetele

JANUÁR 8. SZERDA

10.00 – 12.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub 
összejövetele

13.00 – 15.00
A Mozgáskorlátozottak Gödi 
Szervezetének összejövetele

16.30 – 17.30 
A „Belső Erő” Klub összejövetele
Gyógynövényekből készült krémek, 
kenőcsök ismertetése, ahová szívesen 
várunk kozmetikusokat, masszőröket is. 
Meghívott vendégünk Szőke István, aki saját 
maga készíti a „csodakenőcsöket”.

JANUÁR 10. PÉNTEK | 13.00 –16.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

JANUÁR 13. HÉTFŐ | 13.00 – 15.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók 
Klubjának összejövetele

JANUÁR 15. SZERDA | 13.00 – 15.00
A Kertbarátok Klubjának összejövetele

JANUÁR 17. PÉNTEK | 18.00
A Szenzor fotókör kiállításának megnyitója

JANUÁR 20. HÉTFŐ | 10.00 
A gyermekszínházi bérlet 3. előadása 
Batyu színház: Elvarázsolt fazék
Belépő: 700 Ft/fő/előadás

JANUÁR 28. KEDD – FEBRUÁR 2. VASÁRNAP

HÉTKÖZNAP: 9.00 – 19.00, HÉTVÉGÉN: 9.00 – 18.00
Hüllő Zoo – hüllőkiállítás és ásványbörze
Belépőjegyek: felnőtteknek 700 Ft, 
gyermekeknek 500 Ft, 
csoportoknak 300 Ft

FEBRUÁR 3. HÉTFŐ | 13.00 – 15.00
A Kertbarátok Klubjának összejövetele

FEBRUÁR 5. SZERDA 

10.00 – 12.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub 
rendezvénye

16.30 –17.30
A „Belső Erő” Klub összejövetele 

FEBRUÁR 8. SZOMBAT | 8.00 – 13.00 
Babaruha- és játékbörze
A börzén megválhatnak a kinőtt ruháktól, 
a feleslegessé vált játékoktól, használati 
tárgyaktól, és megtalálhatják azokat, amikre 
szükségük van. 
Asztalfoglalás:
Molnár Erika (06 20) 546-7274

FEBRUÁR 10. HÉTFŐ | 13.00 – 15.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók 
Klubjának összejövetele

FEBRUÁR 12. SZERDA | 13.00 – 15.00
A Mozgáskorlátozottak Gödi 
Szervezetének találkozója

FEBRUÁR 14. PÉNTEK | 13.00 – 16.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Kklub 
összejövetele

JANUÁR 16. CSÜTÖRTÖK | 14.00 – 17.00 
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

JANUÁR 18. SZOMBAT

14.30 – 15.30
 A Gödi Cukorbetegek Klubjának (GÖCE) 
összejövetele

17.00 
A Retró Ady Klub programja
A vikingek Európa történelmében; Navigálás 
napkővel, avagy: „Kezünkbe vesszük 
a kristályt, hogy lássuk tovább a tisztát!” 
(Székely István vetítettképes előadása)

UTÁNA
Közgyűlés | Infó: (30) 370-2491

FEBRUÁR 15. SZOMBAT | 14.30 – 15.30
A Gödi Cukorbetegek Klubjának (GÖCE) 
összejövetele

Tavasz a télben – fotó- 
és festménykiállítás
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub a fen-
ti címmel rendez kiállítást, melynek ün-
nepélyes megnyitójára, február 14-én 
este hat órára szeretettel várják az  ér-
deklődőket a  József Attila Művelődési 
Ház kiállítótermében. A  kiállító mű-
vészek: Tóthné Schütz Katalin, Urbán 
Istvánné és Temesi Attila.
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A dunakeszi csapat tagjaként lépett a gödi pályára 
Szijjártó Péter is (jobbra, pirosban) 

ASZTALITENISZ

Három csapattal menetelünk 
a bajnokságban
A Gödi SE asztaliteniszezői – megalakulásuk óta először – három csa-
pattal vesznek részt a bajnokságokban. Egy az NB III-ban, a másik két 
csapat a Pest megyei első (A), illetve második (B) osztályban játszik. 
Mindez az  elmúlt évek sikeres szereplésének, minőségi fejlődésének 
köszönhető, továbbá annak, hogy immár három éve tart az általános 
iskolások bevonása az utánpótlás-nevelésbe. Gulyás Miklós munkáját 
Hajdu Zoltán és Cserny Péter felnőtt versenyző segíti, – utóbbi kettő 
a gyerekek oktatásában is közre-
működik.

– A  tehetségesebbek közül né-
gyen-öten eljutottak arra a szint-
re, hogy bajnokságon kívül ver-
senyeztetjük őket a  környező 
települések hasonló korú amatőr 
tanulóival. Így, megfelelő rutint 
szerezve, a  legjobbak a  jövőben 
a  felnőtt bajnokságban is számí-
tásba jöhetnek. A felnőtteknél ed-
dig 17 játékos vette ki részét a baj-
nokságból, és még három igazolt 
játékosunk van, akik tartalékként 
várják az  első „bevetést”. Öröm-
mel állapíthatom meg, hogy van 
kik közül válogatni. Kitűzött 
céljainkat sikerül teljesítenünk, 
az  NB III-as csapattól és megye 
A-soktól dobogós helyet várunk, 
a  megye B-sektől pedig megka-
paszkodást a középmezőnyben – 
értékelte a  szakosztály munkáját 
Gulyás Miklós.

STATISZTIKA 

NB III:
10 fordulóból 7 győzelem, 2 vereség, 14 pont és 3. helyezés a mérleg. A mezőnyből 
kiemelkedik Oroszki Viktor, aki egyetlen vereségével a bajnokság egyéni 
rangsorában a 2. helyen áll.
Megye A:
11 fordulóból 7 győzelem,1 döntetlen, 3 vereség, 15 pont, 3. helyezés.
Megye B:
10 fordulóból 6 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség, 13 pont, 4. helyezés.

PROGRAMAJÁNLÓ

Teremfoci és éjszakai 
röplabda – hamarosan
A Gödi Sirály Közhasznú Egyesület két, Gö-
dön már hagyományos szabadidősport-ese-
ményt is rendez februárban, a Balázsovits Já-
nos Sportcsarnokban.

A 35 éven felülieknek kiírt ARANYPERT-
LI teremlabdarúgó-tornára február 15-én, 
a  RÉKA elnevezésű éjszakai röplabdamérkő-
zésekre február 22-én kerül sor; az előnevezés 
már mindkét eseményre elindult.
Információ, előnevezés: godisiraly@t-online.hu

FUTSAL

A Győr után Dunakeszi is 
Göd vendége volt
A győri Rába ETO gárdája után ismét neves 
futsalcsapat érkezett Gödre. A  GSE ellenfele 
az  őszi fordulók végén a  Dunakeszi Kinizsi 
együttese volt.

A Balázsovits János Sportcsarnokban – telt 
házas nézőtér előtt – hatalmas küzdelem folyt, 
s végül a dunakeszi csapat vonulhatott le győz-
tesként a  játéktérről. A  Kinizsi színeiben pá-
lyára lépett többek közt Jordi Illa Solé spanyol 
válogatott játékos, akinek a lövései több alka-
lommal is gólt értek. A  Dunakeszit erősítette 
Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és 
külgazdasági ügyekért felelős államtitkára is.

A Gödi SE futsalcsapata az NB II-es bajnok-
ságban a 8. helyről várja a tavaszi folytatást.

SPORTVEZETÉS

Ülést tartott a Gödi SE elnöksége
December közepén dr. Horváth László vezetésével ülésezett a  Gödi 
SE elnöksége. A grémium 2013-as, évzáró megbeszélésén az egyesü-
let pénzügyi helyzete, valamint a  jövőt érintő, TAO-támogatásokból 
származó létesítményfejlesztések és beruházási lehetőségek kerültek 
napirendre. A megbeszélés végén Horváth László megköszönte a  je-
lenlévő szakosztályvezetők eredményes munkáját. Emlékeztetőül: 
2013-ban a GSE-hez két új szakosztály csatlakozott, a sárkányhajósok 
és az atléták; a kajak-kenusok, a labdarúgók és a kosárlabdázók élén 
pedig vezetőváltás történt.

V. F.

A GSE szakosztályának nagy kihívás 
a három csapat egyidejű bajnoki 
szerepeltetése
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LABDARÚGÁS

Gödi győzelem a Hó Kupán
December 28-án 26. alkalommal, kilenc csapat részvételével rendezte 
meg a GSE Labdarúgó Szakosztálya a Hó Kupát, amely egyben Balá-
zsovits János Emlékverseny is. Mint azt a főszervező, Balázsovits János 
elmondta, ilyenkor – a hagyományosan karácsony és szilveszter kö-
zött meghirdetett év végi tornán – a szeretet és a sportszerűség a leg-
fontosabb „játékszabály”.

A dobogóra három gödi együttes állhatott fel. A győzelmet a Lever-
pool szerezte meg, második az Angyalbandi, harmadik pedig a Nagy-
fröccs lett. A  gólkirályi címet 10 góllal a  leverpooli Ignácz Gergely 
érdemelte ki, a  legjobb kapus a  Boldi nevű csapatból a  GSE U21-es 
játékosa, Burger Boldizsár lett, míg a legsportszerűbb együttesnek járó 
díjat a GSE Felnőttek kapták.

LABDARÚGÁS

Gödi második hely a Kék 
Duna Kupán
2013 decemberében a ráckevei Kék Duna Well-
ness Hotel műfüves csarnokában kilencedik 
alkalommal rendezték meg a Kék Duna Kupa 
teremlabdarúgó-tornát. A 22 csapat három na-
pon keresztül mérkőzött a helyezésekért.

A győzelmet az NB II-es és NB III-as játéko-
sokkal felálló Izbég együttese nyerte, második 
a gödi Nagyfröccs nevű csapat lett, míg a har-
madik helyen a  testnevelési egyetemisták-
ból álló Zsideg BTK zárt. A  torna gólkirálya 
a turai Bognár György lett. A Kék Duna Kupa 
2014-ben jubilál!

TOLLASLABDA

Felnőttek is elkezdhetik
Gödön már legalább tíz éve közkedvelt diáksport a tollaslabda. A gyerekek évről évre 
képviselik a várost a diákolimpián, s gyakran igen eredményesen. Ugyanakkor idő-
ről időre felkeresik a Gödi SE Tollaslabda Szakosztályát felnőttek is, akiket vonz ez 
az egyre népszerűbb sportág. Ők jellemzően az aktív és szórakoztató testmozgást ke-
resik, de szívesen veszik az edzői útmutatást is. 

Télen ideális teremsport a tollaslabda, hiszen elég egy ütő, egy labda és egy hasonló 
tudású partner. Gödön – köszönhetően az üzemeltetőnek – szabványos pályákat jelöl-
tek ki a Balázsovits Sportcsarnokban, ezért a szakosztály új célt tűzhetett ki maga elé. 
Az idei tervekről a GSE szakosztályvezetőjét kérdeztük.

– 2014-ben belevágunk az amatőr felnőttcsapat megszervezésébe. Korábban a gyer-
mekedzések mellett is volt egy-egy lelkes felnőtt, de most időszerűvé vált, hogy külön 
is foglalkozzuk ezzel a korosztállyal. Mindenkit szeretettel várunk, akár tollaslabdá-
zott korábban, akár nem. Új edzőnk, Lencsés Ernő több helyen is oktat felnőtteket, 
így könnyen át tudja segíteni a kezdőket az első nehézségeken. Ütőt, labdát biztosí-
tunk, a frissen festett pályákon pedig a gyakorlás és a játék is valódi sportélmény. Akár 
amatőr versenyekre is felkészítjük a játékosokat, ha ez a céljuk, de nincs ilyen elvárás. 
Nálunk a mozgás, a játék öröméért is lehet edzésre járni – mondta Szűcs Zoltán szak-
osztályvezető.

A gödiekkel felálló Leverpool nyerte az idei tornát. A képen a csapat tagjaként 
Wagner Bálint, éppen támadásban...

Eddig a diákolimpiákon szerepeltek 
sikerrel a gödi fiatalok, a jövőben 
a felnőttek is lehetőséget kapnak 
a tollaslabda-pályán
 Fotó | Varga Miklós

ÍJÁSZAT

Gödi sikerek a váci 
kupafordulón
A nagy sikerű gödi kezdés után Vácon folyta-
tódott az ötfordulós Freddo Örömíjász Terem-
kupa-sorozat. Az  eseményen a  gödi Királyok 
Völgye Íjászok Baráti Körének versenyzői is 
részt vettek.

– A  váci viadalon a  felnőttek mezőnyének 
király kategóriájában Aranyi Zoltán a  csigás 
vadászíjasok mezőnyében  arany-, míg az ifjú-
ságiak között induló Hacay Atilla a  tradicio-
nális íjászok versenyében bronzéremmel zárt. 
A többi kategóriában is csupán néhány ponttal 
maradtunk le az éremről – tájékoztatta lapun-
kat Csabai Gyula, a gödiek íjászok képvisele-
tében.
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Lukács István Pest megyei 
kitüntetést kapott
A Mikulás-nap alkalmából rendezett megyenapi és a  sportkará-
csonyi ünnepségen Pest megye kiválóságait köszöntötték a  me-
gyeházán. Az eseményen kitüntetést kapott Lukács István, a Gödi 
SE serdülőválogatott kajakosa is, akinek elismerése Göd számára 
azért is egyedülálló, mert az egész Pest megyére kiterjedő díjazás-
ban – 187 városból és településről érkeznek ilyenkor vendégek – 
más érintettsége városunknak ezúttal nem volt.

A Németh László Általános Iskola 8. osztályos – 2013-ban „jó ta-
nuló, jó sportoló” – diákja a „Pest megye legjobb sportolói, sport-
szervezetei 2013”, azon belül „Az év legjobb Pest megyei diákspor-
tolója általános iskolai korosztályban” kategóriában, egy váci és egy 
százhalombattai sportoló mögött harmadik helyezést szerzett.

Országos pályázaton nyert 
„sportnagyköveti” címet Luczó 
Bence 
„Légy az  UNIQA sportnagykövete!” címmel hirdetett sportpá-
lyázatot tehetséges, egyéni sportot űző, országos vagy nemzetközi 
sportversenyeken jó eredményekkel szereplő  7-18 éves sporto-
lók támogatása céljából az  UNIQA Biztosító Zrt. A  pályázaton 
a  MAFC Kajak-kenu Szakosztályának versenyzője, Luczó Bence 
elnyerte a sportnagyköveti címet, amely őt 2014. december 31-ig 
illeti meg. Az elbírálásnál a tanulmányi eredmények is számítot-
tak: a Huzella Tivadar Általános Iskola diákja 2013-ban „jó tanuló, 
jó sportoló” címet is kapott.

A nyertesek sportszer és sportruházat vásárlási utalványt, illet-
ve útiköltség-hozzájárulást kaptak. Cserébe a cég sportnagyköve-
teként különféle rendezvényeken és promóciós eseményeken kell 
részt venniük, ahol az általuk űzött sportot – Bencének a kajak-ke-
nut – képviselve és népszerűsítve eredményeikről, céljaikról, ter-
veikről kell mesélniük.

Gödi sportolók a Magyar 
Sportcsillagok ösztöndíjasai között
Év végén első alkalommal ítélték oda a Magyar Sportcsillagok-ösz-
töndíjat, melynek célja az olyan fiatal sportolók támogatása, akik 
esélyesek arra, hogy tanulmányi idejük alatt olimpiai vagy para-
limpiai versenyszámban világ- és Európa-bajnoki vagy olimpiai 
érmet szerezzenek.

Balog Zoltán, az  emberi erőforrások minisztere és Simicskó 
István sportért és ifjúságért felelős államtitkár 25 sportág 193 je-
lentkezője közül összesen 111, aktív hallgatói jogviszonnyal ren-
delkező, 35 év alatti sportolónak adta át az erről szóló oklevelet.

Az ösztöndíj nyertesei között három korábbi, illetve jelenle-
gi gödi sportoló szerepel: a MAFC két kajakosa, Hagymási Réka 
és Anita, akik a  Semmelweis Egyetem hallgatói, továbbá Slezsák 
István, a G4S Honvéd kajakosa, a Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem diákja.

Vasvári Ferenc

Hagymási Réka (balra) 2013-ban a MAFC színeiben többek között Szegeden 
világkupát nyert, U23-as vb-n 4., Eb-n 2. lett Fotó | Luczó Péter

KAJAK-KENU HÍREK

Neves vendégekkel zárták az évet 
a GSE kajakosai
A Gödi SE kajakos szakosztálya december 20-án tartotta évzáró 
karácsonyi ünnepségét, melyen a gyerekek, szüleik és edzőik mel-
lett részt vett a GSE egykori kiválósága, a háromszoros olimpiai 
bajnok kajakos, Kammerer Zoltán, továbbá Schmidt Gábor, a Ma-
gyar Kajak-kenu Szövetség szakmai alelnöke, dr. Horváth László, 
a  Gödi SE elnöke, valamint a  korábbi szakosztályvezetők közül 
Barazutti László, Hamar János és Simon Tamás.

Nagy Árpád évértékelőjében kitért az árvízi védekezésben tanú-
sított városi összefogásra, a szülői aktivitásra, az állami, szövetsé-
gi, önkormányzati, alapítványi és MOB-támogatásra, az ezeknek 
köszönhető eszközbeszerzésekre és a tervezett létesítményfejlesz-
tésekre, a  szülői nyílt napokra, valamint az  ingyenes iskolai ke-
nu-oktatóprogramra is.

Schmidt Gábor elmondta, hogy a sportág a szövetségen keresz-
tül több mint 10 milliárd forintos állami támogatásban fog része-
sülni 2020-ig. Ennek keretében a GSE sporteszközök beszerzésére 
és létesítményfejlesztésre használhat fel újabb forrásokat. A sport-
vezető arról is beszélt, hogy a szövetség regionális edzőközpontok 
kialakítását tervezi, így a Dunakanyarban néhány éven belül egy 
versenypályát és egy edzőközpontot építenek.

Sinkó László edző a  legsikeresebb és legszorgalmasabb gyere-
keknek ajándékokat adott át. 

A hátsó sorban (balról) Sinkó László, Schmidt Gábor, Simon Tamás, 
Nagy Árpád és dr. Horváth László. Az első sorban (balról) Hamar 
János, Kammerer Zoltán és Barazutti László
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Kobolák Gabriella a GDSE új elnöke
A Gödi Diák-Sportegyesület (GDSE) közgyűlése október 29-én új 
elnököt választott a  leköszönő sportvezető, Lukács Gábor utódául, 
aki tanulmányai és vidéki munkája miatt nem tudta tovább vállalni 
a megbízatást.

A gödi illetőségű Kobolák Gabriella nem ismeretlen a  sport vilá-
gában, hazai és nemzetközi szinten is jelentős tevékenységet folytat 
sportvezetőként, bíróként, elsősorban a  szinkronúszó sportágban. 
Legutóbb a kazanyi Universiadén is tagja volt a magyar delegációnak 
az  egyetemisták-főiskolások legnagyobb nemzetközi seregszemléjén. 

Az  új elnök a  GDSE-t belülről, 
a szinkronúszó szakosztály veze-
tőjeként ismeri. A  GDSE többek 
között röplabdában, táncban, 
ju-jitsuban és dzsúdóban működ-
tet szakosztályt.

– A  céljaim között szerepel, 
hogy edzőink nyugalmas kö-
rülmények között végezhessék 
a  munkájukat, továbbá az, hogy 
minél több gyermek megszeresse 
a  sportot, az  egészséges életmó-
dot. Törekedni fogok arra, hogy 
egyesületünk jó kapcsolatot ápol-
jon a többi gödi sportszervezettel, 
s  hogy Göd országos és nemzet-
közi hírnevét mi is öregbítsük 
– nyilatkozta lapunknak az  új 
elnök.

LOVASSPORT

Erdős Nikoletta újabb sikere
A Gödi SE fiatal lovasának sikereit hónapról hónapra követjük. Erdős 
Nikoletta az  országos viadalokon a  díjugrató szakágban „öregbíti” 
városunk hírnevét. A tehetséges ifjú lovas Fantastic nevű lovával leg-
utóbb az Országos Fedeles B/2 Amatőr Minősítő Versenyen 44 induló 
közt a harmadik helyen végzett.

Niki a díjugrató szakág egyik fiatal reménysége, aki versenyről versenyre hozza 
Gödnek a dicsőséget

A karácsonyi háziversenyen a kicsik a nagyok ellen 
is játszhattak. Az Ady Klub termében valamennyi 
korosztály asztalhoz ülhetett 

A 2013-AS ŐSZI BAJNOKI EREDMÉNYEK

Az 1. fordulóban Alag – Göd 2:8 (nyert: Cselőtey Iván, 
Dávid Béla, Mázló Attila, Guzsik István, Antal György 
Bálint és Dávid Róbert; remizett: Lukács János, Pataji 
György, Cselóczki Gábor és Mohácsi Lajos).
A 2. fordulóban szabadok voltak a játékosok.
A 3. fordulóban Göd – Galgavidék 3:7 (Nyert: 
Cselőtey; remizett: Lukács, Pataji, Mázló és Antal).
A 4. fordulóban Szigetbecse – Göd 4,5:5,5 (Nyert: 
Mázló, Antal, Suput Zsolt és Lipcsei Dániel; remizett: 
Dávid, Cselóczki és Guzsik).

SAKK

Túl az őszi fordulókon 
Véget ért a  2013–14-es Pest megyei I. osztályú 
csapatbajnokság őszi szakasza. Jelenleg 16,5 
pontja van a GSE Sakk Szakosztályának, folyta-
tás február 9-én. Az őszi fordulók eredményeiről 
Dávid Bélától kaptunk tájékoztatást.

A FIDE új szabályozása szerint a havonta köz-
zétett Élő-pontszámok már tartalmazzák a  csa-
patbajnokság eredményeit is, nem úgy, mint 
korábban, amikor ezek csak a  bajnokság végén 
váltak publikussá. 

A hazai bajnoki meccseket a  GSE sakkozói 
a felsőgödi Ady Klubban játsszák, ahol a partikat 
a sakk iránt érdeklődök is megtekinthetik. A Pest 
megyei gyerekversenyek új helyszíne a dunakeszi 
Fazekas Mihály Általános Iskola. 

A Pest megyei csapatbajnokságok részletes 
eredménye az  interneten nyomon követhető 
(www.sakkbill.fw.hu). E honlapon további részle-
tes híreket és friss információkat is olvashatnak.

A hagyományos decemberi 7 fordulós évzáró 
háziversenyt az Ady Klubban Pataji György nyer-
te 6 ponttal. Mázló Attila, Dávid Béla és Dávid 
Róbert 5 ponttal zárt, Lipcsei Dániel 4,5, míg 
Mohácsi Lajos, Antal György Bálint és Belovai 
Gergő egyaránt 4 pontot szerzett. A gyerekeknél 
Gion Endre nyert 3,5 ponttal, őt Sinkó András és 
Dolhay Csongor követte 3, illetve 2,5 ponttal. 

A szakosztály következő háziversenye húsvét-
kor lesz. 

Kobolák Gabriella a szinkronúszásban 
szerzett tapasztalatait a gödi 
sportban is szeretné kamatoztatni
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Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy megfejtéseiket minden 
hónap 25-éig küldjék meg szerkesz-
tőségünknek akár postai, akár elekt-
ronikus levélben.

A kiadó postacíme:
Göd Városi Kommunikációs
Nonprofi t Kft.,
Gödi Körkép Szerkesztősége,
2131 Göd, Pesti út 81.
2131 Göd, Pf. 12
E-mail címünk: korkep@god.hu

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

A 2013. december havi számunkban 
közölt rejtvény megfejtése: „Egy-
szer végre megkérhetné a kezemet is, 
Döncike”

Gratulálunk a helyes megfejtést be-
küldőknek!

A nyertes ezúttal: Dyekiss Emil

Szerencsés megfejtőnk a Station Pub 
ajándékutalványát nyerte.
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Tavaszi akció
februárban és márciusban
a Felsőgödi Kisállatrendelőben

Tel.: 06-20 592-79-68
06-20 330-77-57

Nyitva tartás: 
hétfő-péntek 16-19h • kedd, csütörtök, szombat 09-11h • vasárnap 17-19h• vasárnap 

Szeretettel várjuk!
Göd, Bozóky Gyula tér 2.

• nőstény macska ivartalanítása:  9 000 Ft
• kandúr macska ivartalanítása:  6 000 Ft
• szuka kutya ivartalanítása: 20 000 Ft 22 000 Ft 24 000 Ft
• kan kutya ivartalanítása: 17 000 Ft 19 000 Ft 21 000 Ft  

Minőségi szobafestés, mázolás
 és tapétázás, lakásfelújítás!
• Latex festékek matt vagy selyem fényben
• Vizes bázisú festékek és lakkok alkalmazása
• Kisebb gipszkartonos munkák, válaszfalak készítése
• Laminált padló lerakás
• Egyedi fa szegélylécek készítése és lerakása
• Lambéria és egyéb falburkolatok

Hívjon most, ingyenes helyszini felmérés: 06/31-316-1481

Számítógép-javítás, biztonságikamera-rendszerek
otthon és az irodában!

Lakossági és közületi PC-szervíz, és rendszergazda-szolgáltatások
• Irodák hálózatkiépítése, költöztetése
• Biztonságikamera-rendszer kiépítése, távoli elérés
• Vezetékes és Wifi  -hálózatok kiépítése
• Adat mentés és elveszett adatok visszaállítása
• Új számítogépek, nyomtatók üzembe helyezése és biztonsági beállítások
• Asztali gépek és laptopok javítása, bővítése, frissités
• Vírus- és spyware-eltávolítás
• Idősek internet-, email- és számítogép-használatának oktatása háznál!

Hivjon most: (06-70) 266-8866

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
–  Csecsemők és gyermekek ortopédiai szűrése

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
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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

  

   

  

  

  

   

  
        

  

  

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

dr. Gellért Gábor                        Bejelentkezés szerint
sebész, érsebész főorvos

Békés, boldog, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk szeretettel!

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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• 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

Akciós C-vitamin 
a Vitamin Station-től!

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

3520 Ft helyett

csak 2990 Ft.
Keresse most a Vitamin Station üzletében, 
a gödi Penny Market mellett.
www.vitaminstation.hu
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előtte
 soha többé ajtófestés
 törmelék nélkül, akár egy nap alatt
 bontás helyett új, modern felület
 könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
 a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
 saját gyártású minőségi alapanyagok

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Győződjön meg kötetlen tanácsadásunk
 alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

Régi ajtók?
Újra szép lesz,
akár 1 nap alatt!

Partner Mester Kft. PORTAS-szaküzem
www.portas.co.hu
Tel.: (06 70) 433-7620

ABLAKFELÚJÍTÁS
ÉS ASZTALOSMUNKÁK!

Rosszak az ablakai? Ne dobja ki!
Régi típusú fa nyílászárók korszerűsítését
vállaljuk, megbízható német technológiával!
• Gyorsan! Bontás nélkül, akár 1 óra alatt!
• 30 éves garanciával! Olcsón!
Tel.: (06 20) 944-8037

• 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!

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

Hivatkozzon a Gödi Körképre, és ingyenesen felmérjük 
lehetôségeit!

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

Felejtse el a magas 

villanyszámlákat!

www.wagnersolar.hu

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

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

Gödi Körkép | 2014. 1. szám HIRDETÉS

37



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

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.

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

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

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

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

Sződ-Neveleki otthonunkba megbízható, 
leinformálható takarítónőt, bejárónőt 
keresünk heti 8-10 órára, hosszú távra. 
Jelentkezni a (06 30) 539-6160-as 
telefonszámon lehet.

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

Kéményhibák megoldása!
Kéménybélelés alu, acél és műgyantás 
technológiával. Fűtésrendszer 
felújítása, turbós kondenzációs 
füstelvezető rendszerek kiépítése, 
kéménybontás, kéményépítés. 
Hatósági engedélyek ügyintézése, 
kéményseprő szakvélemények 
beszerzése.Kérjen ingyenes helyszíni 
árajánlatot! EMI minősített kivitelező. 
Varga István, Göd. 
Telefon: (06 20) 381-6787.

Tel.: 06-30 740-6780
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-50%

-30%

-70%
Egyik szEmüvEglEncsédEt most ajándékba adjuk*

Akció ideje: 2013. december 1 – 2014. jAnuár 31.
* részletekről és a feltételekről érdeklődjön az üzletben.

kontaktlEncsE és ápolószEr csomag akció*

optikai kErEtEk és napszEmüvEgEk most akár 70% kEdvEzménnyEl*

www.opticworld.huwww.facEbook.com/opticworld

Akció ideje: 2013. december 1 – 2014. jAnuár 31.

www.opticworld.hu
www.facebook.com/opticworld

facebook-címünk: optic world Vác

dr. rácz Zsuzsanna: szemész orvos, 
gyerek látásvizsgálat
dr. Szandányi Judit: szemész főorvos
barta eszter optometrista, kontaktológus
Computeres vizsgálat a hét minden napján Tel.: 30/983-8121, 27-311/210
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PIRAMIS ÉPÍTŐHÁZ KFT. • 2132 GÖD, PESTI ÚT 131. • +36 27 530 630

PRÉMIUM FÜRDŐSZOBA SZALON


