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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

-50%
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ÉRDEKVÉDELEM

Megalakult 
a Települési 
Agrárkamarai 
Bizottság
Ki gondolná, hogy Gö-
dön közel kétszáz a  ki-
sebb-nagyobb gazdasá-
gok száma? Bizony ennyi 
családban foglalkoznak növénytermesztéssel, 
állattenyésztéssel. Akad, aki biokertészetet visz, 
más tojótyúkokkal foglalkozik, megint mások 
kecskét tartanak, és a  tejéből készítenek sajtot, 
túrót, egyebeket. 

Januárban megalakult Gödön a Települési Ag-
rárkamarai Bizottság, amely a földdel, állatokkal 
foglalkozóknak kíván jogi segítséget nyújtani, 
pályázati anyagok elkészítésében segédkezni, 
s rendszeres összejöveteleken tapasztalatcserével, 
információk átadásával támogatni a  sikeres gaz-
dálkodást. A  települési szervezeteknek a  járási, 
illetve a  regionális szervezetek lesznek a  felettes 
szervei, tudtuk meg az  alakuló ülésen dr. Péter 
Mihálytól, a  Budapesti és Pest Megyei Agrárka-
marai Bizottság elnökétől. 

A helyi szervezet elnökének a megjelent tagok 
Lenkei Györgyöt választották, a  bizottság elnök-
ségébe Rezneki János, Hegedűs Zoltán, dr. Pintér 
Gábor és dr. Megyeri Csaba került beválasztásra.

Kérdésünkre Lenkei György elmondta, hogy 
a  több mint másfél évtizedes, a  helyi szociális 
ügyek terén szerzett tapasztalatait jól tudja majd 
használni az  agrárkamarai tevékenysége során. 
Korábban is voltak mezőgazdasági jellegű prob-
lémák, ám ezeket az országos szervezet hátterével 
hathatósabban lehet majd kezelni. A hatóságokkal 
történő kapcsolattartásban, a lakosság felé történő 
nyitásban is segítségre számíthatnak a tagok.

A kamarának közel négyszázezer tagja van, 
alanyi jogon, kötelező jelleggel kerülnek a  gaz-
dák a  szervezetbe. Az  agrárium, az  élelmiszer-
feldolgozó-ipar és a  vidékfejlesztési szektor ad-
ják a kamara három alappillérét. A kamara célja 
a nemzeti érdekek érvényesítése az Európai Unió 
agrárgazdaságában.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2014. január 27.

A tervezett munkaterv szerinti ülést a  meghirdetettnél két nappal 
előbbre kellett hozni az  év első hónapjában. Az  új időpontot az  in-
dokolta, hogy pályázat benyújtásáról kellett döntenie a  testületnek, 
amely határidőhöz volt kötve.

Díjkompenzáció a hulladékkezelési közszolgáltatás 
ellátásához
A Vidékfejlesztési Minisztérium, látva, hogy a  rezsicsökkentés sok tele-
pülésen okozott komoly problémákat a  hulladékgazdálkodás területén, 
pályázati lehetőségeket kínál fel a  települési önkormányzatok számára, 
hogy a kiesett bevételt pótolhassák, s ezáltal biztonságosan tudják ellátni 
a szolgáltatást. Gödön kifejezetten a díjkompenzációs lehetőséget pályáz-
ta meg a testület. Kedvező elbírálás esetén a megnövekedett költségek (út- 
és lerakói díjak) és a csökkent bevételek közti különbségek áthidalására 
nyílik lehetőség, állami forrásból.

Adósságrendezés, második ütem
Mint ismeretes, 2013-ban a város adósságállományának ötven százalékát 
– hasonlóan más hazai településekhez – átvállalta a magyar állam. A ja-
nuári képviselő-testületi ülésen elfogadott nyilatkozatával Göd önkor-
mányzata a  maradék ötven százalék állami átvállalásával kapcsolatban 
tett eleget kötelességének. Az állami beavatkozásnak köszönhetően Göd 
is azon települések közé fog tartozni, amelyek 2014-ben minden adósság-
állományuktól végleg megszabadulnak.

Folyószámlahitel
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az előző évhez hasonlóan idén is 
változatlan feltételekkel kívánja igénybe venni a folyószámlahitelében sze-
replő hitelkeretet. A hitelkeretet csak indokolt esetben kívánja felhasznál-
ni a város, a januári döntés elsődleges célja a lehetőség megtartása volt.

Megszavazták a pénzt az óvodai légtisztító-berendezések 
beszerzésére
A Kincsem Óvoda egyes falszakaszai nedvesednek, és a  korábban el-
végzett munkálatok ellenére a  levegőben található gombaelemek száma 
továbbra is meghaladta az  úgynevezett „megegyezéses” határértéket. 
A helyzet kezelésére légtisztító-berendezések felszereltetése mellett dön-
tött a képviselő-testület, annak bruttó négyszázhúszezer forintos költség-
fedezetét is biztosítva.

A Kincsem Óvoda régi épületei komplex felújításra szorulnak. Ennek 
költsége azonban városi forrásokból nem vállalható, és egy esetleges pályá-
zati lehetőség mellett is komoly szervezési feladatokat ró majd az illetéke-
sekre a négyszáz gyermek ideiglenes elhelyezése. Ennek tudatában keresik 
a város vezetői a legmegfelelőbb, hosszú távú megoldást e problémára.

Fedezet biztosítása csapadékvíz elvezetéséhez
Gyors ütemben halad a „Kastély Óvoda bővítése 100 férőhellyel” projekt ke-
retében az új óvodaegység építése. A hatalmas tetőfelületről lefolyó csapa-
dékvíz szakszerű – zárt csatornarendszeren keresztüli – elvezetése sürgető 
feladat. A Beruházási és Városfejlesztési Osztály ezért kérte a testülettől a be-
ruházás megterveztetéséhez szükséges 870 ezer forint fedezet biztosítását.

Elfogadták a GSE edzőtermének vázlatterveit
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ajánlásával a  képvise-
lő-testület elfogadta a GSE Kajak-Kenu Szakosztálya edzőtermének bőví-
tési vázlatterveit. Az alsógödi csónakház mellett található épület korsze-
rűsítéséhez a  testület tulajdonosi hozzájárulását adta. Mint ahogy arról 
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A kamarai bizottság alakuló ülésén minden gazda 
regisztrált

Lenkei György 
bizottsági elnök
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TÁJÉKOZTATÓ GÖD VÁROS AKTUÁLIS PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL 
(Az összegek ezer forintban értendők.)

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számláin lévő összegek + pénztár): 155 272
A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számláin lévő összegek + pénztár): 9 504
A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 27 417
A lekötött betétek összesen: 100 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + pénztár-
ban lévő összegek + lekötött összegek): 292 193

A folyószámlahitel összege: 0
A mai napig befolyt adóbevételek összege: 10 086
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió forintot 
meghaladó tételek listája:
PENTA Általános Építőipari Kft. – Burkolatlan gödi utak karbantartása 14 320
Szemper Plusz Kft. – Kastély Óvoda bővítése 100 férőhellyel 34 705
Lejárt tartozás: 0

A fenti táblázat a 2014. január 27-ei állapotot mutatja.
Dr. Pintér György alpolgármester
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Göd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és családját a

A Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapja
alkalmából rendezett megemlékezésre, 
amelyet 2014. február 24-én (hétfőn) 16.30 órai 
kezdettel tart a József Attila Művelődési Ház 
színháztermében 
(2132 Göd, Pesti út 72.).

Köszöntőt mond: Markó József polgármester 
Megemlékező beszédet mond:  
Horváth Szilárd, a Búzaszem Alapítvány elnöke

Közreműködik: Babják Annamária színművész

Gounod: Ave Maria című művét játssza Palocsai 
Brigitta fuvolán 
Tanára: Stefánné Kelemen Judit 
Zongorán közreműködik: Molitor Éva

A megemlékezés után az alsógödi 
kiserdei kopjafához várjuk mindazokat, 
akik az áldozatok tiszteletére elhelyezik 
a megemlékezés mécseseit és koszorúit. 

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 

Fontos telefonszámok
Segélyhívószámok
Mentők: 104 Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107 Segélyhívó: 112

Orvosi ügyelet
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81. 
Telefon: (27) 345-235
Munkanapokon: 19-től 23 óráig
Ünnepnapokon: 8-tól 16 óráig
(Az orvos nem megy házhoz.)
Orvost házhoz hívni a dunakeszi ügyeleti 
központból lehet a következő telefonszámon: 
(27) 341-902

Gödi rendőrőrs
2131 Göd, Pesti út 60/a
Telefonszám: (27) 345-115

Gödi rendőrjárőr
(06 20) 943-7676

Polgármesteri Hivatal
2131 Göd, Pesti út 81.
Telefonszám: (27) 530-064 (munkaidőben)
Zöld szám: (06 80) 890-089 (munkaidőben)

Közterület-felügyelet
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefonszám: (27) 530-038, (06 20) 476-1138

Okmányiroda
Cím: 2131 Göd, Pesti út 60/a.
Telefonszám: (27) 332-177 (munkaidőben)

már korábban beszámoltunk, a szakosztály a Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ségtől kap támogatást a  beruházáshoz, melynek keretében 60-70 m2-rel 
bővül az alapterület, felújítják a fűtésrendszert, és az öltözőhelyiségek is 
megújulhatnak a konditerem mellett.

Közszolgáltatói szerződés
A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. valamennyi engedélyét 
megszerezte, így 2014. február 1-jétől hivatalosan, saját szerzett jogán 
végzi majd tevékenyégét, a közszolgáltatói szerződés alapján. Januárban is 
a Nonprofit Kft. végezte el a feladatot, ám mivel várnia kellett az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHŰ) minősítésére, a szolgáltatást át-
menetileg a Katasztrófavédelem által kijelölt szervezetként látta el.

Negyedével alacsonyabb közétkeztetési 
számlák
Jelentős mértékben, mintegy 25 százalékkal csökkentek januártól a közét-
keztetési díjak Gödön. A díjcsökkenés minimum három esztendőre szól, 
és több hónapos előkészítő munka eredménye. Egy-egy közétkeztetésben 
résztvevő számára ez több száz, akár több mint ezer forintos megtakarí-
tást jelent havonta.

Hét új, köztük két gödi telephelyű beszállítóval kötött szerződést a közét-
keztetés kapcsán a Településellátó Szervezet. Mucsi László igazgató elmond-
ta, hogy a  tárgyalások során hétféle termékcsoportról kellett dönteni, ami 
kétszázhét különböző terméket jelent. Tizennégy pályázó anyagában kellett 
ellenőrizni e  tételeket, és kiválasztani az  optimális lehetőséget. A  sikeres 
tárgyalást az erős piaci verseny is segítette, illetve az, hogy a beszállítóknak 
a TESZ hosszú távú szerződéseket tudott kínálni.

Kétezer adag készül a gödi konyhákon, a „nagyfogyasztók” az iskolák, il-
letve az óvodák. A mennyiség és a minőség megtartása, illetve az ezekre vo-
natkozó normák emelése – sokkal több zöldség, gyümölcs, kevesebb zsír és 
só, illetve a cukor, a fehér liszt és a tésztafélék egy részének kizárása – mellett 
új konyhatechnológiai eljárások is segítik az ételek minőségének javulását. 

A Településellátó Szervezet munkatársai féléves munkafolyamat végén 
tettek javaslatot a városvezetésnek a közétkeztetési díjak csökkentésére vo-
natkozóan. Az  előnyös megállapodások kiharcolása után nem szűnt meg 
a kapcsolat a konyhákkal: a TESZ igazgatója és több munkatársa is a Né-
meth László Általános Iskola menzájáról ebédel, ízlel és pontoz – az eddigi 
tapasztalatok alapján egyelőre mindenki elégedett.

A képviselő-testületi ülésről készült tévéfelvétel megtekinthető az interneten:
www.goditemak.hu | Testületi ülések | 2014. 01. 27.
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Göd városban a  helyi, autóbusszal 
végzett, menetrend szerinti személy-
szállítás közszolgáltatójának kivá-
lasztására

A pályázat kiírója:
A pályázat kiírója: Göd Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete (2131 Göd, 
Pesti út 81.). A  pályázat kiírására Göd 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
189/2013 (XI. 27.) számú határozata alap-
ján kerül sor. A  pályázat lebonyolítását 
Göd Város Polgármesteri Hivatala látja el.

A pályázaton részt vehet: 
A pályázatban részt vehet minden szol-
gáltató, aki rendelkezik a  2012. évi XLI. 
tv. 10.§ (1) és (2) bekezdésében megjelölt 
autóbuszos személyszállító engedéllyel. 
Szolgáltatón a  személyszállítási szolgál-
tatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. 2.§ 15. 
pontja szerinti közlekedési szolgáltatót 
kell érteni. 
A pályázati dokumentáció beszerez-
hető: a részletes pályázati kiírást a Pá-
lyázati dokumentáció tartalmazza, 
amelyet az önkormányzat ingyenesen, 
elektronikusan bocsát az  érdeklődők 
rendelkezésére. A Pályázati dokumen-
táció a pályázati felhívás megjelenésé-
től az ajánlattételi határidő lejártáig el-
érhető és letölthető az alábbi internetes 
portálon: Göd Város Önkormányzata 
honlapján (www.god.hu) az  alábbi út-
vonalon: www.god.hu/hivatal/palyazat
Ajánlattételi határidő: 2014. április 8., 10 óra 
Az eredményhirdetés időpontja:
2014. április 30., 10 óra 
A szerződéskötés tervezett időpontja: 
2014. április 30., 11 óra

A pályázat tárgya: 
Göd Város Önkormányzata (a továbbiak-
ban: Kiíró) a személyszállítási szolgáltatá-
sokról szóló 2012. évi XLI. tv. 23. § alapján 
pályázati felhívást tesz közzé Göd város 
közigazgatási területén autóbusszal végzett 
helyi, menetrend szerinti autóbusz-közle-
kedés közszolgáltatási szerződés keretében 
történő nyújtására. 
A szolgáltatónak a tevékenységét a jelenleg 
is érvényben levő menetrend szerint kell 
végeznie. A  városon belüli helyi autóbusz 
közösségi közlekedési feladatot 3 autó-
buszvonal működtetésével kell ellátni. 
A szolgáltatás megkezdésének határnapja:
2014. május 1. 

KÖZBESZERZÉS

Pályázati felhívás
VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Választópolgár!
Négyévenként nyílik mód arra, hogy – alkotmányos jogunkkal élve – szavazatunkkal 
döntsünk arról, kik képviseljenek bennünket az Országgyűlésben. Hazánkban 2014. 
április 6-án kerül sor az országgyűlési képviselők megválasztására.
2014. február 17-ig Ön kézhez kapja a választói névjegyzékbe történő felvételéről szóló 
„Értesítőt”.

Ha az „Értesítőn” feltüntetett adatai tévesek, kérjük, forduljon a Helyi Választási Irodá-
hoz (2131 Göd, Pesti út 81., telefon: 27/530-030)!

Az ajánlások gyűjtése 2014. február 17-től 2014. március 3-ig történhet, a korábbi 
választásoktól eltérően nem ajánlószelvényen (kopogtató cédulán), hanem ajánlóíven. 
A leadott ajánlás nem vonható vissza. Egy választópolgár több jelöltet ajánlhat, de egy 
jelöltet csak egyszer. Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi 
ajánlása érvénytelen.

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat.
Amennyiben mozgásában akadályozott (például egészségi állapota folytán), úgy a sza-
vazást megelőzően a Helyi Választási Irodától kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a 
szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a mozgóurnával. Mozgóurnát 
legvégső esetben a szavazás napján kérhet a szavazatszámláló bizottságtól. Mozgóur-
nát kérni csak írásban lehet, az alábbi adatok megadásával: személyi azonosító jel, név, 
születési név, lakcím, anyja neve, cím, ahova a mozgóurnát kéri.

Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem 
más településen tartózkodik?
Ha Magyarországon, de a nem a lakóhelyén, hanem más településen tartózkodik, a He-
lyi Választási Irodától kapott igazolással szavazhat. Igazolás személyesen és a www.va-
lasztas.hu weblapon keresztül kérhető. A kérelemnek legkésőbb 2014. április 4-ig meg 
kell érkeznie a lakóhely szerinti Helyi Választási Irodához. A kérelemnyomtatvány 
letölthető a www.valasztas.hu weboldalról, de kérhető a Helyi Választási Irodánál is. 
Az igazolási kérelemben meg kell adnia: nevét, születési nevét, anyja nevét, személyi 
azonosítóját (ismertebb nevén a személyi igazolvány számát), lakcímét, annak a tele-
pülésnek a nevét (szükség esetén a kerületet is), ahol a szavazás napján tartózkodik, és 
szavazni kíván, azt a címet, ahová a kérelem elbírálásáról szóló tájékoztatót kéri (postai 
cím, e-mail cím, faxszám). Az igazolás birtokában Ön az igazoláson megjelölt település 
arra kijelölt szavazókörében szavazhat.

Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján külföldön tartózkodik?
Ha Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk nagykövetségén vagy főkon-
zulátusán adhatja le a szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerinti Helyi Választási 
Irodánál kell kérnie a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét. A külképviseleti 
névjegyzékbe történő felvételi kérelmét személyesen, illetve a www.valasztas.hu webla-
pon adhatja le. A kérelemnek legkésőbb 2014. március 29-én 16 óráig kell megérkez-
nie a Helyi Választási Irodához. A kérelemnyomtatvány letölthető a www.valasztas.hu 
weboldalról, vagy kérhető a Helyi Választási Irodánál.
A kérelemben meg kell adnia: nevét, születési nevét, anyja nevét, személyi azonosítóját 
(ismertebb nevén a személyi igazolvány számát), lakcímét, annak az országnak és te-
lepülésnek a nevét ahol a szavazás napján tartózkodik, és szavazni kíván, azt a címet, 
ahová a kérelem elbírálásáról szóló tájékoztatót kéri (postai cím, e-mail cím, faxszám).

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét arra, hogy a kérelmeket mindig a sze-
mélyazonosító igazolványban szereplő adatokkal megegyezően kell kitölteni, a legki-
sebb eltérés is a kérelem elutasítását vonja maga után.

Dr. Szinay József,
a Helyi Választási Iroda vezetője
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ADÓZÁS

Tudnivalók 
a talajterhelési díjjal 
kapcsolatban 
Tisztelt Gödi Polgárok!
Ahogyan erről már többször is adtunk tájékoztatást, a törvényi előírás alap-
ján talajterhelési díjat kell fizetni azon ingatlanok után, amelyeket nem kö-
töttek rá a  műszakilag rendelkezésre álló csatornavezetékre. Az  érintettek-
nek az éves vízfelhasználásaikról a vízfogyasztás évét követő év március 31. 
napjáig kell bevallást benyújtaniuk, és ezen időpontig a díjösszegeket is meg 
kell fizetniük. Miután városunkban (hasonlóan az  ország településeinek 
többségéhez) jelentős számú ingatlan rákötése maradt el az  elmúlt időszak-
ban, az önkormányzati adóhatóság 2012 második félévében és 2013-ban meg-
lehetősen intenzív „feltáró” tevékenységet végzett a  talajterhelési díjjal kap-
csolatban. Éppen a csatornabekötések országos mértékű, jelentős elmaradása 
miatti törvénymódosítás eredményeként a díjösszeg – a 2004-től megvalósuló 
fokozatos emelkedés után – a  korábbi mérték tízszeresére emelkedett. Erre 
való tekintettel indokolt volt, hogy az  önkormányzat a  díjfizetést illetően – 
környezetvédelmi szempontok, kismértékű vízfogyasztás, „időközbeni” rákö-
tés a csatornahálózatra, időskor, anyagi körülmények – különböző mértékű 
kedvezményeket biztosítson. Ez 2013. január 1-jétől átfogó helyi rendeleti 
szabályozással megtörtént. A szabályozást – az első év tapasztalatai alapján 
– 2013 végén a Képviselő-testület módosította. A változtatás eredményeként 
jó néhány eljárás, illetve intézkedés egyszerűbbé és könnyebbé válik, válhat 
az ügyfelek számára. 

A tennivalók minél jobb megértése és áttekintése céljából készítettünk egy, 
a  kedvezmények igénybevételének lehetőségét is tartalmazó kimutatást, 
amely e lapszám 18–19. oldalain található meg.

Felhívjuk a szíves figyelmüket arra, hogy a bevallás(ok) elmulasztása miatt 
ismételhető mulasztási bírságolással, a befizetési határidők elmulasztása ese-
tén pedig késedelmi pótlék felszámításával kell számolniuk. Mindezek miatt 
kérünk minden érintettet, hogy – saját érdekében – az elmulasztott bevallását 
és befizetését haladéktalanul pótolja, illetve teljesítse.

A talajterhelési díjjal kapcsolatos, 2012. évre vonatkozó nyomtatvány 
a  www.god.hu honlapon a  Nyomtatványok → Adóosztály nyomtatványai → 
Talajterhelési díj bevallás → Talajterhelési díj bevallási nyomtatvány 2012. 
(elektronikusan kitölthető) útvonalon érhető el. Jelen cikk írásakor a 2013. évi 
bevallási nyomtatvány még nem található meg a város honlapján, annak el-
készítése folyamatban van, és várhatóan 2014. február második felében már 
elérhető lesz, értelemszerűen a Talajterhelési díj bevallási nyomtatvány 2013. 
(elektronikusan kitölthető) címszó alatt. Természetesen a nyomtatványok pa-
píralapon is átvehetőek lesznek, munkaidőben a Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálatán, ügyfélfogadási időben pedig az Adóosztályon is.

A talajterhelési díjról szóló 43/2006. (XII. 14.) számú Ök. rendelet hatályos 
szövege a  www.god.hu honlapon a  Rendelettár → Helyi rendeletek egységes 
szerkezetben útvonalon, a 2/3 oldalon található meg. 

Jakab Gábor, 
az  Adóosztály vezetője

A közszolgáltatási szerződés időtartama: 
2014. május 1-jétől 2016. április 30-ig 2 év. 

A pályázat jellege:
A pályázat jellege: nyilvános, egyfordulós.
A pályázaton részt vehetnek belföldi 
vagy külföldi székhelyű jogi személyek 
és jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaságok vagy azok konzorciuma.
Külföldi székhelyű szolgáltató a  pá-
lyázaton abban az  esetben vehet részt, 
ha országában is biztosított a  menet-
rend szerinti autóbusz-közlekedésben 
a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

A pályázat nyelve: magyar.
A pályázónak – konzorcium esetén 
annak egyik tagjának – a  szolgáltatás 
megkezdésének határidejétől vissza-
menőleg számított, legalább 1 év folya-
matos helyi, menetrend szerinti autó-
buszos személyszállítási gyakorlattal 
kell rendelkeznie.
A Kiíró a  pályázat nyertesével 
„Az  autó busszal végzett menetrend 
szerinti személyszállításról” szóló 
2012. év XLI. törvény rendelkezései-
nek megfelelő közszolgáltatási szerző-
dést köt.

Az ajánlatok elbírálásának 
szempontjai:
•  A szolgáltatások minősége (pl.: gya-

koriság, pontosság, megbízhatóság, 
zsúfoltság, utasbiztonság, tisztaság): 
20 pont

•  A mozgásukban korlátozott szemé-
lyek utazási lehetőségei: 15 pont

•  A jegyrendszer és az utastájékoztatás: 
20 pont

•  A járművek és a  szolgáltatási infra-
struktúra színvonala, környezeti ha-
tások: 15 pont

•  Referenciák: 30 pont

A pályázat nyertese csak az  összessé-
gében legelőnyösebb ajánlatot tevő pá-
lyázó lehet.

További információk:
A pályázati eljárással kapcsolatban to-
vábbi felvilágosítás kérhető Göd Város 
Polgármesteri Hivatalában (2131 Göd, 
Pesti út 81., tel.: 06-27-530-064, e-mail: 
varoshaza@god.hu).

Markó József
polgármester
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Látogatás az óvodaépítkezésen
A sikeres pályázatnak köszönhetően Gödön újabb, ezúttal 100 férő-
helyes óvoda épül. 2011 augusztusában adták át a Fácán Óvodaegység 
három csoportot befogadó épületét, és két évvel később, 2013 őszén 
kezdődött az újabb építési ütem. Idén szeptemberben már két épület-
ben, hét csoportot lesz képes fogadni a Kastély Központi Óvoda tagin-
tézménye. Januárban Markó József és Tuzson Bence szemügyre vette 
a készülő épületet.

A kivitelezési munkák jól haladnak. Karácsonyra az  épület te-
tőszerkezete is elkészült, s a kedvező időjárás lehetővé tette, hogy 
gyors ütemben kövessék egymást a  munkafolyamatok. Január 

közepén a belső terek is jól érzékelhetően mutatták már a majdani folyo-
sók, öltözők, csoportszobák és kiszolgáló egységek helyét, s a hatalmas 
ablakok a tél közepi borongós szürkeségben is tanúsították, hogy milyen 
barátságos, világos terei lesznek az új épületnek. Markó József polgármes-
ter – ahogyan azt már korábban többször is tette – hangsúlyozta, hogy 
a város vezetésének szívügye volt, hogy Gödön minden gyermek járhas-
son óvodába. Nem csupán a törvény előírása szerint kötelezősen ellátan-
dó korosztálynak biztosította a település ezt az ellátást, hanem minden 
hároméves kort betöltött gyermek szülei igényelhették az óvodáztatást. 
Az új épület átadása után nem lesz probléma a  friss rendelet betartása 
sem, mely szerint hároméves kortól lesz óvodás minden gyermek. Gödön 
jó ideje ez a gyakorlat, és a 100 férőhelyes bővítés mellett a magánintéz-
mények segítségére is csak korlátozott számban lesz majd szükség.

– Négygyermekes édesapaként mindig külön öröm számomra, amikor 
egy óvoda bővítésének munkálatait személyesen is megnézhetem. Ilyen-
kor nem csupán egy gyarapodó közintézményt látok magam előtt, hanem 
eszembe jutnak a gyerekeim. Az ikrek ugyan még csak pár hónaposak, 
de a nagyfiam már kijárta az óvodát, a kislányom pedig idén kezdi majd. 
Ahogy néztem itt Gödön a Kastély Központi Óvoda férőhelybővítésével 
kapcsolatos építkezést, felidéztem, amikor annak idején reggelente én 
vittem a kisfiamat az óvodába. Bizony előfordult, hogy rám nézett és azt 
mondta: apa vigyél haza, veled szeretnék lenni. Összeszorult a szívem, és 
legszívesebben felkaptam volna, meg sem állva hazáig. Ma sem könnyű 
erre visszagondolnom, de biztosan nem vagyok egyedül ezzel az érzéssel. 
Felelős szülőként azonban egy ilyen helyzetben is megpróbálunk józa-
nul gondolkodni. Erőt ad nekünk, hogy legféltettebb kincsünk jó helyen 
van az óvodában. A felkészült pedagógusok vigyáznak rá, gondoskodnak 
róla, a csoporttermek és a kiszolgáló egységek pedig nem csupán jól fel-
szereltek, hanem szépek és barátságosak. Nekünk, szülőknek az a legfon-
tosabb, hogy tudjuk, gyermekünk itt biztonságban, vidám közösségben 
tölti hétköznapjait. Ezért is alapvető fontosságú számomra, hogy bizto-
sítsuk gyermekeinknek az óvodai és bölcsődei férőhelyeket, a színvona-
las ellátást, az életkoruknak megfelelő oktatást és képzést – nyilatkozta 
az építkezésen tett látogatása után Tuzson Bence területi fejlesztési biztos. 

VPK

Göd Város Önkormányzata 
szeretettel meghívja Önt és családját 

az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc tiszteletére rendezett 

ünnepi megemlékezéseire.

9.00: Ünnepi műsor
a Huzella Tivadar Általános Iskola 

tornacsarnokában
(2132 Göd, Petőfi u. 49.)

Köszöntőt mond:
Markó József polgármester

Közreműködnek a Búzaszem 
Általános Iskola tanulói. 

9.45: Lovas felvonulás – Kossuth tér
Koszorúzás Kossuth Lajos szobránál

10.30: Koszorúzás a Petőfi téren Pe-
tőfi Sándor szobránál. 

Térzene az Ifjúsági Fúvószenekar 
közreműködésével

11.00: Ünnepi megemlékezés a Ne-
meskéri-Kiss-kúriában

(2132 Göd, Nemeskéri-Kiss M. u. 33.)

Közreműködik a Gaude kórus
Verset mond: Ignácz Dániel

Ünnepi beszédet mond:
Jankovics Marcell

Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar 
rajzfilmrendező, kultúrtörténész

Koszorúzás Nemeskéri-Kiss Miklós 
emléktáblájánál

Emlékezzünk együtt!

 A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
Az ünnepi műsorok kezdési időpontjai tájékoztató 
jellegűek, a koszorúkat elhelyezők számától függő-
en az egyes helyszíneken néhány időpontváltozás 

lehetséges.

2014.
március 15.

'48
Meghívó

Januárban a város vezetői és Tuzson Bence területi fejlesztési biztos (balról 
a második) szemlét tartottak az új óvodaegység építkezésén
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Az elmúlt bő egy hó-
napban számos új kor-
mányzati intézkedés 

lépett életbe. A változásokról 
Tuzson Bence választókerületi 
elnök számolt be. 

Hogyan és milyen eszközökkel 
csökkenti a  Kormány a  lakos-
ság terheit? 
Még mielőtt kitérnénk a  rész-
letekre, tekintsünk vissza 
a  múltra. A  Fidesz-kormány 
az  intézkedéseivel támogatja 
a  családokat, a  munkavállaló-
kat, a  nyugdíjasokat. De hon-
nan is kellett indulnunk? 2010 
előtt Magyarország a  csőd, 
az  összeomlás szélén állt, Gö-
rögország szintjén álltunk. Ha-
talmas adósságot halmozott 
fel a  Gyurcsány- és a  Bajnai-
kormány. Egyik megszorítást követte a  másik, a  magyar emberek 
pedig csak fizettek. Eközben a bankok mérhetetlenül magas nyere-
séggel működtek az emberek kárára. Mára Magyarország gazdasá-
ga stabil, tartós növekedési pályán az ország. Hitel nélkül álltunk 
talpra, és ma már Európa-szerte tisztelik és elismerik az elért ered-
ményeinket. 
A Fidesz-kormány visszafizette a  Bajnai-kormány által felvett 
IMF-hitelt, így az  ország visszanyerte önállóságát. Elértük, hogy 
az  Európai Unió megszüntette a  kilenc éve tartó túlzottdeficit- 
eljárást Magyarország ellen. Ez  pedig azt üzeni a  befektetők szá-
mára, hogy Magyarország gazdasága stabil, nem hitelből él, nem 
mások pénzét költi, mint tették azt korábban a szocialista kormá-
nyok. Sikerült a költségvetési hiányt folyamatosan 3 százalék alatt 
tartanunk, ami azt fejezi ki, hogy az ország annyit költ, amennyit 
megtermel. Amíg a szocialisták kormányzása alatt az ország fizetés-
képtelenné vált, addig most ott tart Magyarország, hogy önerőből 
működik a gazdaság, és megindult a családok, a munkavállalók és 
az idősek támogatása. 

Nézzük a  konkrét intézkedéseket. Milyen elemeket tartalmaz 
a gyed extra? 
A gyed extra ösztönzi a gyermekvállalást, segíti a gyermeknevelést, 
és kedvezőbb feltételeket biztosít a  kisgyermekes anyák munkába 
állásához. A gyes és gyed folyósítása mellett a gyermek egyéves kora 
után az anyukák – ha akarnak, akkor – dolgozhatnak, és jogosultak 
maradnak az ellátásra a gyerek két-, illetve hároméves koráig. Má-
sodik gyermek születése esetén pedig dupla gyedet kap az édesanya.

Mit jelent pontosan a diplomás gyed? 
A  gyed extra azoknak is segítséget nyújt, akik a  felsőoktatási 
tanulmányaik közben vállalnak gyermeket. Ha az  anya fel-

sőoktatási alapképzésben vesz 
részt, akkor a gyes mellett jár 
neki a minimálbér alapján ki-
számolt gyed. A  mester vagy 
doktori képzésben részt vevő 
édesanyáknak pedig a  diplo-
más minimálbér alapján szá-
mított gyed.

Miről szól a  munkavédelmi 
akcióterv kibővítése? 
A munkába visszatért három- 
vagy többgyermekes anyák 
munkáltatójának az  eddigi 
három év adómentessége után 
további két évig csak az  adó 
felét kell megfizetnie. Emel-
lett az egy- és kétgyermekese-
ket érintő hasonló munkaadói 
kedvezmények is megmarad-
nak. 

Január elején kapták kézhez a nyugdíjasok az  idei első emelt 
összegű nyugdíjat. Milyen mértékű emelést hozott számukra 
az újév? 
Január 1-jével inflációkövető módon, 2,4 százalékkal emel-
kedtek a nyugellátások. A nyugdíjakkal együtt ugyanennyivel 
emelkednek a  rokkantsági és a  rehabilitációs ellátások, vala-
mint a baleseti járadék is. Ez az intézkedés összesen 2,8 millió 
embert érint Magyarországon.

Mit tartalmaz a rezsicsökkentés harmadik üteme? 
Április 1-jétől a gáz ára 6,5 százalékkal, az áramé szeptember 
1-jétől 5,7 százalékkal, a távhő ára pedig október 1-jétől 3,3 szá-
zalékkal csökken. Mint azt látjuk a számláinkon is, a rezsicsök-
kentésnek köszönhetően tavaly november 1-jétől eddig összesen 
20 százalékkal csökkent a gáz és a távhő, valamint a villamos 
energia ára. Egy családnak a rezsicsökkentés egy évben körül-
belül 100 ezer forintos megtakarítást jelent.

Mi az  elmúlt közel négy évben bebizonyítottuk, hogy igenis 
lehet jelentős eredményeket elérni. Sokat tettünk a  magyar 
emberek terheinek csökkentéséért, s  mindezt az  ország öne-
rejéből érte el, hitel nélkül. A szocialisták azonban folyama-
tosan azt hangoztatják, hogy ezeket az  intézkedéseket, az el-
ért közös eredményeinket sorra eltörölnék. Újra összeállt 
az a Gyurcsány–Bajnai-csapat, amelynek volt nyolc éve arra, 
hogy bizonyítson, de nem tette. Katasztrofális kormányzásuk-
kal csak kárt okoztak. Nem érdemlik meg, hogy újra lehető-
séget kapjanak. Mi arra kérünk felhatalmazást a választóktól, 
hogy tovább csökkenthessük a magyar emberek terheit, hogy 
folytathassuk a családok, a munkavállalók és az idősek támo-
gatását.

Folytatódik a rezsicsökkentés, tovább 
bővült a családtámogatási rendszer 

Az év elején életbe lépett a  kisgyermekes anyá-
kat támogató gyed extra, s  emelkedett a  nyug-
díj. Április 1-jétől pedig további 6,5 százalékkal 
csökken a  gáz ára, az  áramé szeptember 1-jétől 
5,7 százalékkal, a távhő ára pedig október 1-jétől 
3,3 százalékkal lesz kevesebb. 
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SZŐD-NEVELEK HÍREI

Lassan igazi közösséggé alakul 
Sződ-Nevelek lakossága
A Gödhöz csatlakozás előtt álló településrész önkéntesei nevé-
ben Dégi Júlia tájékoztatta lapunkat.

Egyre többen vannak a neveleki önkéntesek
A Sződ-Nevelek csatlakozásával kapcsolatos lakossági fórum 
után megalakult a neveleki önkéntesek egy csoportja, amelynek 
tagjai közösen szeretnének tenni a  településrész fejlesztéséért. 
A csapat jelenleg 24 főből áll, és folyamatosan bővül. Aki kedvet 
érez a közösségi munkához, az a következő e-mail címen jelent-
kezhet: info@nevelek.hu.

Lépések a víziközmű-társulat megalakulása felé
A csatornázás előkészítéseként januárban megkezdődött a  la-
kossági igényfelmérés. Jelenleg 17 önkéntes járja Nevelek utcáit 
három kérdőívvel, amelyek közül kettő a csatornázás megszer-
vezését segíti elő, a  harmadik pedig általánosságban méri fel 
a lakók igényeit a településrész fejlesztésével kapcsolatban. A 640 
ingatlan közül eddig 250 házhoz juttatták el a  szóróanyagot. 
A visszaérkezett szándéknyilatkozatok azt mutatják, hogy az in-
gatlantulajdonosok döntő többsége támogatja a csatornázást. 

Arra kérik a  lakosokat, hogy aki eddig még nem tette, 
az legkésőbb február végéig juttassa el a kitöltött kérdőíve-
ket önkénteséhez vagy a Nyár utcai trafikba, hogy mielőbb 
végezhessenek az  adatfeldolgozással, és megkezdődhessen 
a tervezés előkészítése.

Nevelek az interneten 
www.nevelek.hu
Az önkéntesek létrehozták a neveleki lakóközösség weboldalát, 
amely tájékoztatást nyújt a csatornázással, illetve a Gödhöz csat-
lakozással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, a  lakossági 
kezdeményezésekről, a  településrész híreiről, programjairól. 
Az oldalon futó fórum lehetőséget kínál a lakosokat érintő kér-
dések felvetésére és a közös megoldások keresésére is.

www.facebook.com/NevelekDulo
Tavaly nyár óta Neveleknek Facebook-oldala is van. Itt helyet 
kapnak a legfontosabb aktuális információk (például a vasúti me-
netrend változásai, a szemétszállítás feltételei, közösségi rendez-
vények, elveszett/megtalált kutyák, pénztárcák stb.).

Formálódik a neveleki közösség
– Nevelek kicsi és elszigetelt településrész, ami kedvező feltétele-
ket teremt ahhoz, hogy az itt lakók igazán összetartó közösséget 
alkossanak. Szeretnénk, ha mindenki ismerné a szomszédait, és 
egész Neveleket az otthonának tekintené – mondta el Dégi Jú-
lia, az önkéntesek vezetője. Ezt a célt szolgálja a komatál hagyo-
mányának felélesztése is. Azokhoz a családokhoz, ahol kisbaba 
születik, a  gyermekágy időszakában egy-két hétig mindennap 
más-más szomszéd vagy környékbeli ismerős visz egy tál ételt. 

A komatal@nevelek.hu e-mail címen várják a neveleki kisma-
mák jelentkezését, és azokét is, akik szívesen részt vállalnának 
a kezdeményezésben egy-egy tál étellel.

K. B.

FELHÍVÁS

Indul a Jobbik III. Konyhakert 
Programja

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Gödi Alap-
szervezete a Virágzó Dunakanyar Kertészet támo-
gatásával immáron harmadik alkalommal hirdet 

konyhakert programot. A kezdeményezés célja, hogy újjá-
élessze a hazai konyhakertkultúrát.

A bírálóbizottság által a három legszebbnek ítélt kony-
hakert díjazásban részesül. A zsűrizés szempontjai: a meg-
termelt zöldségek minősége, a zöldségnövények állapota, 
a konyhakert változatossága és a konyhakert gondozottsá-
ga. A programban résztvevő első 30 jelentkező térítésmen-
tesen kap vetőmag-egységcsomagot.
A Jobbik 2014. évi III. Konyhakert Programjában bárki 
részt vehet, aki megfelel az alábbi feltételeknek:
•  Magánszemély, aki saját, illetve a családja számára sze-

retne konyhakerti zöldségeket termeszteni.
•  Göd város belterületén vagy Sződ-Nevelek településré-

szen rendelkezik saját kerttel.
•  Szándékában áll a saját, gödi ingatlanán minimum 20 m2 

alapterületű konyhakertet kialakítani, és ott különböző 
konyhakerti növényeket termeszteni.

•  Vállalja, hogy legjobb tudása szerint gondozza a  növé-
nyeket. Rendelkezik a  kertműveléshez és gondozáshoz 
szükséges szerszámokkal, valamint vállalja az  együtt-
működést a Jobbik Konyhakert Program szervezőivel.

•  Elfogadja, hogy adatait a program szervezői nyilvántart-
sák, és azokat statisztikai célokból, de bizalmasan kezel-
jék.
Jelentkezni lakcím és telefonos elérhetőség (vagy  

e-mail cím) megadásával lehet elektronikus levélben 
(e-mail) az info@viragzodunakanyar.hu címen, vagy tele-
fonon, a  (06 70) 379-9220-as számon. Jelentkezési hatá-
ridő: 2013. március 10.

A „Legszebb konyhakert” címért bárki indulhat, akár 
saját vetőmaggal vagy palántákkal is, ha a program feltéte-
leit elfogadja, és amennyiben március 10-ig jelzi részvételi 
szándékát a megadott elérhetőségen. A jelentkezőket érte-
sítjük az egységcsomagok átvételének helyéről és idejéről, 
valamint a zsűrizésről is.
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2014. január 1. és január 28. között Gödön 
elhunytak
Kádasi László 85 éves
Vörös Lajosné (sz.: Mizerák Margit) 71 éves
Horácsek Dezsőné (sz.: Zombori Edit Margit) 85 éves
Mudrik Bálintné (sz.: Kis Etelka) 86 éves
Maglai Ferencné (sz.: Földi Gizella) 84 éves
Aranyosy György 84 éves

Családunk nevében szeretném megköszönni minden 
kedves barátnak és ismerősnek, akik ismerték és 
szerették, hogy gyászunkban osztozva, velünk együtt 
kísérték el utolsó útjára imádott feleségemet, Strobl 
Jánosné Pirikét.
Emléke örökké szívünkben él tovább

Strobl János és lánya, Ági

2014. január 1. és január 28. között Gödön 
házasságkötés nem történt.

A GÖD VÁROSI POLGÁRŐRSÉG HÍREI

Továbbképzés a polgárőröknek
2013. november 22-én tartották meg Szentendrén a dunakeszi és a szentendrei 
járási mentőcsoportok szakmai gyakorlatát. A járási mentőcsoportok elsősor-
ban árvízi védekezési feladatokra mozgósíthatóak. A 2013-as dunai árvíz rá-
világított arra, hogy az árvíz által veszélyeztetett települések szolgálatát meg kell 
erősíteni.

A gyakorlatot dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei Védelmi Bizottság elnöke 
nyitotta meg, majd elméleti felkészítést tartott a Közép-Dunavölgyi Vízügyi 
Igazgatóság szakembere. A szakmai előadást követően pedig balesetvédelmi 
és munkavédelmi felkészítésben vettek részt a csoportok. Szakmai gyakorlat-
ra is sor került, melyet a váci katasztrófavédelmi kirendeltség polgári védelmi 
felügyelője tartott. A vízügy szakembereivel közösen bordás megtámasztást, 
nyúlgátépítést és buzgárelfogást gyakoroltak a mentőcsoport tagjai.

A Göd Városi Polgárőrség a Keszi Járási Mentőcsoportba hét főt delegált, 
akik a riasztási időn belül bevethetőek lesznek. 

Éves toborzás a polgárőrségnél
Számtalan esetben bizonyította a  városi polgárőrség, hogy szükség van 
a munkájukra, illetve jelenlétükre a városban. Vigyáznak a rendre, óvják érté-
keinket, valamint szükség esetén testi épségünket. 

Aki úgy érzi, hogy tevőlegesen is szeretne részt venni a polgárőrség munká-
jában, annak itt a lehetőség: a szervezet tagtobor zás tart.

– Olyanok jelentkezését várjuk a  klasszikus polgárőr munkára, akik úgy 
gondolják, hogy tevékenyen hozzá szeretnének járulni városunk közbiztonsá-
gának, nyugalmának megóvásához. Akik nem azt kérdezik, hogy „Miért nem 
tesz már valaki valamit?”, hanem ők maguk is hozzájárulnának ahhoz, hogy 
elvárásaiknak megfelelő legyen a település közbiztonsága. A Polgárőrség által 
végzett munka önkéntes, bérezés nélküli. Várjuk jelentkezésüket – fogalma-
zott Szeri Mihály, a Göd Városi Polgárőrség elnöke.
Elérhetőségek: (06 30) 676-8955 | www.godipolgarorseg.eu
godipolgarorseg@gmail.com

Támogassa Ön is a Göd Városi 
Polgárőrséget!
Kérjük, amennyiben lehetőségei engedik, adója 1 százalékának fel-
ajánlásával, illetve adományaival támogassa az egyesületet. Ezzel ön 
is hozzájárulhat Göd közbiztonságának javításához.

A társadalmi szervezet adatai:
Göd Városi Polgárőrség Kiemelten Közhasznú Egyesület
Székhely:  2131 Göd, Pesti út 81.
Adószám:  19185837-1-13

V. P. K.

Névleges örökbefogadás
A Huzella Tivadar Általános Iskola közössége a Baptis-
ta Szeretetszolgálaton keresztül négy gyermeket foga-
dott örökbe névlegesen azok közül, akik a Fülöp-szige-
teken tavaly ősszel pusztított földrengés miatt kerültek 
nehéz helyzetbe. Az iskola, illetve a 7. a, a 7. c és a 6. c 
osztály vállalta, hogy egy éven keresztül havi 3000 Ft 
összeggel támogatja patronáltjait. Az intézménybe 
nemrégiben megérkezett a négy kisgyermek fotója is: 
Bernadett Navarro, Carl Soleba, Jasmin Donaire és 
Raphael Macawille immár nem pusztán egy-egy rá-
szoruló gyermek neve, hanem arcképükön keresztül 
formát, testet öltött kisfiúk és kislányok, akikről nagy  
lelkesedéssel igyekeznek gondoskodni gödi társaik. 

Meghívó
A Demokratikus Koalíció nagygyűlést tart 
2014. február 21-én, pénteken 17 órakor.
A rendezvény helyszíne a József Attila Művelődési 
Ház nagyterme (2131 Göd, Pesti út 72.).

A meghívott vendég dr. Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció 
országos alelnöke, valamint Szabó Imre, Pest megye 5. számú 

választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje, az Összefogás 
néven bejegyzett öt baloldali párt színeiben.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
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A kultúra körülírására napjaink-
ban sincs még egységes definí-
ció. A  kultúra kifejezés álta-

lános értelemben egy embercsoport 
szokásainak és hagyományainak ösz-
szességét jelenti. Ennek köszönhetően 
korok, társadalmak és egyes tudósok 
különböző módon határozzák meg, 
hogy mi a kultúra.

Gödön, hosszú évek hagyománya-
it követve, a  Magyar kultúra napján 
osztják ki Az Év Pedagógusa, a Kultú-
ráért és Művészetért, valamint a  Göd 
Város Alkotó és Előadóművész díjakat. 
A  díjazottak azok a  személyek, akik 
a közösség szerint a leginkább megha-
tározzák, formálják a helyi kultúrát.

Markó József polgármester ünnepi 
köszöntőjében kollégaként üdvözölte 
a kultúra területén dolgozókat. Ahogy 
fogalmazott, ki közvetlenül, ki közvet-
ve, de valamennyien a város kulturális 
értékeinek őrzésén és gyarapításán fá-
radoznak – pedagógusok és művészek, 
valamint a  hátteret biztosító önkor-
mányzat. 

Az ünnep eredetéről, a  himnusz 
„születéséről” is beszélt a  város első 
embere, illetve arról, hogy 1990-ben 
beemelték a nemzeti jelképek közé. Vé-
leménye szerint a himnusz az a vers, il-
letve ének, amely korszaktól és korosz-
tálytól függetlenül az  együvé tartozás 
érzését, a haza, a nemzet, a szabadság 
érzésének átélését biztosítja minden 
alkalommal azoknak, akiknek az aj-
kán felcsendül.

Markó József elmondta, hogy a kul-
túra állandóan jelen van a  minden-
napjainkban, s  benne rejlik a  közös-
ség megtartó ereje. Megmutatja, hogy 
honnan jöttünk, és meghatározza, 
hogy hová tartunk. Rávilágít arra, 
hogy fontos megőrizni a gyökereinket, 
ami megóv attól, hogy feloldódjunk 

a  világ globalitásában. S bár a  kultú-
ra sokszínű, ami alapvetően a  közjót, 
azaz valamennyi embert szolgálja, meg 
kell találnunk benne a  nekünk valót, 
a  saját utunkat. Gondolatait Kányádi 
Sándor szavaival zárta: „A  kultúra 
az, amit nem csak egy napon, hanem 
egész éven át kellene ünnepelnünk”.

ÜNNEP

Díjátadások a Magyar  kultúra napján
Városi ünnepség gálaesttel

A kulturális élet különböző területein tevékenykedő díjazottak örömében osztoztak a város 
vezetői és a díszvendégek is

Kollégáik tollából származó méltatást közlünk 
a helyezettekről és a díjak nyerteseiről.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola – felső tagozat
Az Év Pedagógusa: Hindelsné Kőszegi Zsuzsanna

„Matematika-pedagógia szakon szerzett taná-
ri diplomát 1977-ben. Pályakezdőként Gödön 
a  Németh László Általános Iskolában kezdett el 
dolgozni. Zsuzsának ez az első munkahelye, ahol 
már 37 éve lelkesen végzi a munkáját. 
Kiváló pedagógiai érzékkel vezeti be a  tanulókat 
a matematika rejtélyes világába. De nem csupán 
szaktanárként állja meg a helyét. Éveken keresztül 
vállalta az  osztályfőnökök csöppet sem könnyű 
életét, és több mint 20 éven keresztül a matema-
tika munkaközösség vezetőjeként összefogta, 
irányította, segítette a kollégái szakmai munkáját.
A mai napig lelkiismeretesen oktatja-neveli 
a gyerekeket, – nemcsak matematikaórákon, ha-
nem korrepetálásokon, felkészítőkön és a szüne-

tekben is. Az évek alatt hatalmas szakmai tudás 
birtokába jutott, és szakmai meglátásai kiválóak. 
Képes alkalmazkodni a változásokhoz, és őszinte 
véleményével segíti kollégái munkáját. 
Kitartó, lelkiismeretes, jószívű, segítőkész és min-
dig lehet rá számítani, akár kollégákról, akár gye-
rekekről van szó.”
Helyezettek: Farkas Ilona és Cservenák Henrietta

Huzella Tivadar Általános és Két Tanítású 
Nyelvű Iskola – alsó tagozat
Az év pedagógusa: Arany-Tóth Ágnes

„1980-tól 1988-ig a  Kilián György Általános Is-
kolába járt egy égő szemű, vidám, mozgékony, 
energikus kislány. Sorban nyerte a  házi és me-
gyei versenyeket. Büszkék voltak rá diáktársai és 
pedagógusai. Nem történhetett nélküle semmi 
fontos dolog. Mindenhol ott volt, mindenben, 
mindenkinek segített, minden rendezvényen 
részt vett. Ő Pereházy Ágnes.

Azóta eltelt 20 év. Ma már Arany-Tóth Ágnesnek 
hívják, három gyerek anyukája, és 1992-ben visz-
szatért egykori iskolájába, – immár mint tanító néni.
Mi maradt meg ebből a  tüneményes kislányból? 
Az égő szeme, vidámsága, mozgékonysága, ener-
giája, segítőkészsége. Mindenhol ott van, ahol 
történik valami. A  munkája mellett mindig szer-
vez valamit, új hagyományokat teremt, a régieket 
ápolja. Tanítványai tudják, hogy ő egy biztos pont 
az  életükben. Versenyekre készít fel, s  a  tanítvá-
nyai versenyeket nyernek – akárcsak régen ő. 
Honnan van ennyi energiája? Ő mindenkinek se-
gít, mindenkivel kedves, ez pedig új erőket sza-
badít fel benne. Példát vehetünk róla.
Kívánjuk, hogy a következő húsz évben is marad-
jon meg ez az erő, hisz ez azt jelenti, hogy még 
mindig sokat tud adni, és ez  megsokszorozza 
az energiáját.
Gratulálunk, és további szép sikereket kívánunk, 
a magán- és a szakmai életben egyaránt!”
Helyezettek: Badinszkyné Lénárd Viktória és 
Bíróné Balla Kriszta

Elismerésben részesültek
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A gálaestet a  Gaude kórus nyitotta 
meg, műsorukon Pászti Miklós Csán-
gó-magyar szerelmes dalok című 
népdalrapszódiája szerepelt. Kétszer 
lépett a színpadra Kemény Gábor, a Pi-
arista Szakiskola tanára, aki az egész-
ségügyi állapota miatt távol maradni 
kényszerült Kányádi Sándort (az est 

felkért ünnepi szónokát) versein és 
prózai szövegein keresztül idézte meg. 
A  Kastély Óvoda kicsi gyerekei már 
úgy érkeztek, hogy tudták: „ A vers az, 
amit mondani kell.” (Kányádi Sán-
dor nyomán). Verscsokruk, felelgetős 
mondókáik, kedves dalolásuk még 
ragyogóbbá tette az  ünnepi díszbe 

öltöztetett színpadot. Az ünnepi mű-
sorban debütált az  egyetemistákat, 
felnőtteket tömörítő gödi Dunavirág 
néptáncegyüttes. A  tagok többsége 
korábban táncolt, ám gödi közös pró-
balehetőségük csak szeptember óta 
létezik. Az Ikaros című produkcióban 
Horti Zoltán mesemondóval, illetve 
Horváth Balázzsal és zenekarával egy 
remekbe szabott jelenetet élvezhetett 
a  közönség. Az  előadásban a  profi 
tánc és az élményt adó közös éneklés 
mellé dramaturgiai elemek társultak, 
esszenciát adva a  magyar hagyomá-
nyos kultúra talán kevésbé ismert 
aspektusaiból, széles jókedvre derítve 
a  közönséget. A  helyenként színpad-
roppantó produkciót mámoros vas-
tapssal jutalmazta a nézősereg.

A gálaműsor megkoronázása a díjak 
kiosztása volt. Öt gödi oktatási, illetve 
közművelődési intézményben titkos 
szavazással jelölték egymást a  kollé-
gák. A  végeredményt decemberi ülé-
sén a képviselő-testület ratifikálta, ám 
a névsor január 22-ig titokban maradt. 
Az  Év Pedagógusai lettek: Hindelsné 
Kőszegi Zsuzsanna (NLÁI és AMI), 
Arany-Tóth Ágnes (Huzella Iskola) 
és Sallai Gabriella (Kincsem Óvoda). 
A  Művészetoktatásért, Kultúráért és 
Nevelésért díjat Hajtó Ilona gyermek-
könyvtáros nyerte el. Göd Város  
Alkotóművészi díját pedig Vertel And-
rea kerámiaművésznek ítélték oda.

V. Pálfai Kinga

ÜNNEP

Díjátadások a Magyar  kultúra napján
Városi ünnepség gálaesttel

Kincsem Óvoda
Az Év Pedagógusa: Sallai Gabriella

„24 éve tagja a Kincsem Óvoda nevelőtestületé-
nek. Kreatív, folyamatosan fejleszti tudását. Ren-
geteg saját készítésű fejlesztő játékkal inspirálja 
a  gyermekeket. Kollégáinak készségesen segít 
a  szakmai dolgokban, és önzetlenül mentorálja 
a gyakorlatukat intézményünkben letöltő leendő 
óvodapedagógusokat. Évek óta aktív szereplője 
a  meseközösségnek, az  énekkarnak és a  játszó-
háznak.”
Helyezettek: Kocsis Katalin és Tolnai Katalin

2013-ban A Művészetoktatásért, kultúráért 
és nevelésért díj
A Művészetoktatásért, kultúráért és nevelésért 
díjat Hajtó Ilona gyermekkönyvtáros kapta

„A Göd Városi Könyvtárban 1998. február else-
je óta dolgozik, azóta is ő  a  Gyermekkönyvtár 

Ica nénije. Hivatás és személyiség szerencsésen 
találkozik nála: a  legkisebbektől a  kamaszokig 
mindenkivel megtalálja a  hangot, rendszeresen 
visszajárnak hozzá a  valamikori gyerekolvasók. 
Icának köszönhetjük a  kézműves gyermekfog-
lalkozások, a Bütyköldék elindítását, de vetélke-
dőket is szervezett nemegyszer, s  ovis, iskolás 
csoportok tucatjait vezette be a könyvtár világá-
ba játékos feladatok segítségével. Az szinte csak 
zárójelben említendő itt, hiszen nem a „fő profil-
ja”, mégis valamiképp a  gyermekkönyvtáros-
ként kifejlesztett pedagógiai érzék „járulékos 
haszna”: Ica a  felnőttek számára meghirdetett 
internet-tanfolyamok vezetőjeként is remekül 
megállta a helyét.
Azt kívánjuk, minden gyerekkönyvtárnak legyen 
meg az ő Ica nénije, s minden könyvtári kollektí-
vában legyen hozzá hasonló munkatárs!”

Helyezettek: Árkosy Mónika könyvtáros és Kissné 
Csekő Erika, a József Attila Művelődési Ház mun-
katársa

Göd Város Alkotó és Előadóművészi díj
Ezúttal Vertel Andrea kerámiaművész nyerte el. 

„A kerámia nem más, mint ismerkedés az őserők-
kel, a földdel, a tűzzel. Ez nagyon izgalmas játék. 
Minél többet ismerek belőle, jövök rá, milyen ke-
veset tudok róla. Én elsősorban figurális kerámiát 
készítek. Az ember érdekel, kapcsolatai,  viszonya 
önmagához, a másik emberhez, a világhoz.” 

Vertel Andrea egyedi alkotásait, művészi mun-
káját ismerik, szeretik. Személyisége, közösségi 
tevékenysége, a művészet iránti szeretete és alá-
zata, valamint a város kulturális életében önzet-
lenül részt vállaló egyénisége miatt nyerte el Göd 
Város Önkormányzatának rangos elismerését.

Kapcsolódó TV-műsorok:
www.goditemak.hu | Gödi színek
2014. 02. 03. | 2014. 02. 17. | 2014. 03. 03.
www.goditemak.hu | A Magyar Kultúra Napja – városi 
ünnepség a Duna-part Nyaralóházak színháztermében
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Egészségnap a Kincsem Óvodában
Az egészséges életre, életmódra való nevelést nem lehet elég korán el-
kezdeni. A  legfontosabb, legfogékonyabb életkor az óvodásoké, akik 
nyitottak, érdeklődőek, könnyen tanulják el a jót azoktól, akiket pél-
daképnek tekintenek.

Délelőtt a kicsiknek szerveztek mozgásos és az étkezéssel összefüg-
gő játékos foglalkozásokat az óvó nénik. Sorversenyeken ügyeskedtek 
a gyerekek, majd finom és egészséges étkeket készítettek, főként gyü-
mölcs, zöldség és különféle magvak felhasználásával.

Délutánra már a szülőket invitálták az intézmény munkatársai, több 
előadás és termékbemutató is várta az érdeklődőket. A  test egészsé-
gét Pölöskei Szilárd a táplálkozás oldaláról mutatta be, míg Kalóczkai 
Éva pszichológus a gyermekek lelki egészségéről beszélt. Muszkatalné 
Tóth Andrea dentálhigiénikus a helyes fogmosás rejtelmeibe avatta be 
a szülőket, Czinege Béla vezető mentőtiszt pedig a baleset-megelőzés 
témakörében tartott előadást.

A rendezvényt Göd Város Önkormányzata a Szociális Bizottságon 
keresztül támogatta. A szervező óvodapedagógusok a jelentős érdek-
lődésen és a rendezvény sikerén felbuzdulva szeretnék évről évre ismét 
megszervezni az óvodai egészségnapot.

VéPéKá

A szüleink korában könnyű volt... Amikor hároméves let-
tem, kézen fogott az  anyukám, és elsétáltunk a  város 
egyetlen − a szomszéd utcában lévő − óvodájába. Az anyu-

kámnak nem kellett elgondolkodnia azon, hogy nekem ott lesz-e 
a legjobb, nem nyomta a vállát a felelősség, hogy jól választott-e. 
Persze, akkoriban sem volt kétséges, hogy a szülők mindig a leg-
jobbat szeretnék a gyermekeiknek.

Tudjuk, hogy az  első hét év meghatározó gyermekünk életében, 
és szerencsére ma már az óvodaválasztás előtt végigjárhatjuk a le-
hetőségeket, megtapasztalhatjuk a különbségeket. Gödön például 
találhatunk az állam által működtetett óvodákat, továbbá magán-
óvodákat, családi napköziket és egy alapítványi (nem profitorien-
tált) Waldorf-óvodát. Sok helyen egy-egy nyílt nap alkalmával be-
pillanthatunk az óvodai életbe, és bizony a legtöbbször már az első 
találkozáskor eldől, hogy jó helyen járunk-e.

Ezúton hívunk, kedves Anyuka és Apuka, fogjátok kézen óvodá-
ba készülő gyermeketeket, és látogassatok el hozzánk is.

Terülj, terülj asztalkám!
a Gödi Waldorf Óvodában 2014. március 1-jén 10-től 13 óráig
Őrölhetsz búzát, szitálhatsz lisztet, gyúrhatsz velünk cipót, majd 
ha kisült, megkenheted ügyes kezű anyukáink pástétomaival; fa-
latozhatsz salátáinkból, megízlelheted ünnepi süteményeinket. 
Mindemellett belekóstolhatsz játékainkba, meséinkbe.
Gyertek, legyetek a vendégeink!

Címünk: Felsőgöd, Tél u. 2. (bejárat az Ősz utcából)
godiovoda.waldorf.hu | godiwaldorf@gmail.com
Telefon: (06 70) 509-3989

Az óvodaválasztás lehetőségei Gödön

Angyaljárás Felsőgödön
Január elején a felsőgödi Ady Endre utcából azzal 
a  kéréssel kereste meg szerkesztőségünket Jáni 
Gyuláné Erzsi néni, hogy néhány sorban hadd 
fejezze ki köszönetét a Kincsem Óvoda Nyuszi 
csoportjába járó gyerekeknek és nevelőiknek. 
A  kicsik ugyanis a  karácsony előtti napokban 
meglátogattak néhány, a környéken élő idős em-
bert, hogy boldog ünnepeket kívánjanak nekik. 

– Éppen akkor értem haza a  dolgaim inté-
zéséből, amikor a  gyerekek a  ház előtt álltak. 
Egy karácsonyi képeslapot meg mézeskalácsot 
hoztak, és amikor a  kapu elé értem, énekelni 
kezdtek, karácsonyi verseket mondtak. A köny-
nyeim is kicsordultak, ahogy hallgattam őket 
– mesélte Erzsi néni, aki azt is elmondta, hogy 
másnap délelőtt ő is meglátogatta az ovisokat. 
Szaloncukrot és mandarint vitt nekik hálából, 
és az egész karácsonyát bearanyozta a „kis an-
gyalkák látogatása”. 

K. B.

Az egész életen át tartó egészség és jóllét megőrzéséhez elengedhetetlen 
az egészséges életmód. Ennek alapjait is kisgyermekkorban kell elsajátítani

OKTATÁS - NEVELÉS
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Informatikai tehetséggondozás 
a Huzella Iskolában
A Huzella Tivadar Általános Iskolában működő informatikai 
tehetséggondozás támogatására a Jövőformáló Alapítvány pá-
lyázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Támogatás kezelőhöz 
„Mobil eszközök programozása általános iskolában” címen – 
tájékoztatta lapunkat Moór Róbert informatikatanár.

A tehetséggondozó program célja megismertetni a diáko-
kat az  újonnan kifejlesztett programfejlesztő eszközökkel, 
amelyek segítségével mobil informatikai eszközökre (mobil-
telefon, tablet) fejleszthetnek Android operációs rendszeren 
futó alkalmazásokat. A program keretén belül a bostoni MIT 
egyetemen kidolgozott App Inventor programmal történik 
az  alkalmazások fejlesztése. A  programozás lényege, hogy 
a tanulók a kódot nem karakterek begépelésével készítik, ha-
nem grafikus, puzzle-szerű elemekből építik fel, így a kódolás 
egyben egy grafikus algoritmus leíróeszköze is. A  program 
egyik fontos célkitűzése az  MIT-n (Massachusetts Institute 
of Technology) és a USC-n (University of Southern Califor-
nia) kidolgozott tananyag és metodika lefordítása és átülte-
tése hazai viszonyokra, az  általános iskolák felső tagozatos 
tanulói számára. A  diákok szakkör keretében ismerkednek 
a  tananyaggal, melyet e-learning eszközökkel támogatunk. 
A későbbiekben az e-learning tananyag nyilvánossá tételével 
nem csak Gödről, hanem az  ország bármely tájáról csatla-
kozhatnak diákok a  tehetséggondozó programhoz. A  meg-
pályázott program alapját a San Franciscó-i Állami Egyetem 
professzorának, David Wolbernek az Android-programozás 
alapjait bemutató kurzusa adja.

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:
február 24., 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

Csillagjárás a Németh László 
Általános Iskolában
Régi néphagyományt éltetnek Greguss Gergő néptáncpe-
dagógus és tanítványai. A Gödi Németh László Általános 
Iskola és AMI növendékei január elején egymás családjait 
látogatták meg, a régi betlehemi történet felidézésével. 
A  háromkirályozásnak, csillagozásnak, csillagjárásnak 
több formája ismert. Ilyen a Heródes-játék, illetve a szín-
játékszerűen előadott háromkirályos is, amely különösen 
Szatmárban és Erdélyben élt. 
Az egykori felelgetős játékok napjainkra inkább köszöntő 
formában maradtak fenn.

A kép az első csillagjáráson készült, 2013-ban Fotó| Bánfalvi Géza

A 10 éves Búzaszem Iskola rendezvénye
2014. március 1-jén 19 órától
a Huzella Tornacsarnokban
(2131 Göd, Petőfi u. 49.)
sztárvendégekkel

Zenél a Hunyadi Quartet
Hunyadi László / ének, gitár, szaxofon
Juhász Attila / zongora
Berdisz Tamás / dob
Frey György / basszusgitár
Közreműködik: Szirtes Edina Mókus / ének
Fellépnek: Kálloy Molnár Péter és Hrutka Róbert,
valamint a Búzaszem Iskola Varacskos Tanszéke (tanárok, diákok, 
szülők)
Fővédnök: Markó József, Göd polgármestere és Ország Tibor 
iskolaalapító atya

Vacsora – Élő zene – Tánc – Tombola – Meglepetés

A vacsorás belépőjegy ára 4000 forint. Támogatói jegy, amellyel 
a rendezvény 21 órától látogatható, 2000 forintba kerül. A bevétel 
a Búzaszem Alapítványon keresztül az iskola bővítését támogatja.
Jegyek 2014. február 21-ig kaphatóak a Búzaszem Iskola titkárságán 
(Vécsei u. 1.).
A belépőjegy ára befizethető a 64700052-10024175-ös 
bankszámlaszámra. A közlemény rovatba írják a bál szót és 
a résztvevő(k) nevét az ültetéshez.
További információ:  bal@buzaszem.hu; www.buzaszem.hu

Szeretettel várjuk!

IV. Búzaszem Jótékonysági Bál
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Egy hónappal meghosszabbí-
tották az  egyösszegű befizetés 
esetén érvényes kedvezményes 

éves térítésidíj-fizetés lehetőségét – 
adta hírül a  Gödi Körkép olvasóinak 
a  Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. A határidő módosítását lakossági 
kezdeményezésre teljesítette a  szerve-
zet. A  szolgáltatás ellenértéke befizet-
hető személyesen a pénztárban, postai 
csekken vagy banki átutalással. 

A szemétszállítás 2014-ben fizetendő 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 fizetendő díjai 
üdülőtulajdonosoknak

liter éves díj
üdülő 60 15 220

üdülő 120 19 220

2014. januári egyösszegű befizetés 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 fizetendő 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

Február végéig él 
a szemétdíj-fizetési 
kedvezmény!

Gallyazás közfelháborodással
Januárban az ELMÜ megbízásából egy vállalkozó elvégezte a gallyazási mun-
kálatokat a Luther utcában, a Feneketlen-tó feletti szakaszon, a légvezetékek 
alatt.

A kisebbik probléma az, hogy a közterületen végzett munkát nem jelentet-
ték be előre az önkormányzatnál, ahogyan azt illett volna.

A nagyobbik gond a kivitelezés során keletkezett. A gallyazás eredménye 
szívszorító: a fákat gyakorlatilag egy bizonyos magasságban kettéfűrészelték. 
Esztétikai szempontból is siralmas a látvány, ám a kertvárosi lakosok tapasz-
talatai alapján mindenkiben felmerült a kérdés, hogy vajon a kontár munka 
milyen hatással lesz a növényzet állapotára a következő esztendőkben. Ugyan-
is jó néhány fánál a kéreg is megsérült, amikor az ágakat nem fűrészelték le 
teljes szélességükben.

Kovacsik Tamás, a  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
az  ügy kapcsán elmondta, hogy a  fasort a  gödi horgászok telepítették húsz 
esztendővel ezelőtt. Alapvetően szívós fafajtáról beszélhetünk, s  ennek kö-
szönhetően a  fák többsége nagy valószínűséggel túl fogja élni a  csonkítást. 
Ám a két évtizeddel ezelőtti társadalmi összefogás élő emlékeiben okozott kár 
a mostani munkálatok kivitelezőjét minősíti.

Jakab Júlia környezetvédelmi referens arról tájékoztatta lapunkat, hogy 
az ügy kapcsán az önkormányzat megkeresi az ELMŰ illetékeseit a további 
természetkárosító gallyazások elkerülése érdekében. A város mindent elkövet 
azért, hogy a szükséges gallyazási munkák kivitelezését mindig szakszerűen, 
a zöld növényzet igényeihez is alkalmazkodva végeztesse el.

Díjfizetési kedvezmény
Azok, akik február végéig rendezik 
az  egész éves díjat, kedvezményt 
kapnak, köszönetéül annak, hogy 
ezzel is hozzájárulnak a hulladékel-
szállítás átmeneti hitelfinanszírozá-
si költségeinek csökkentéséhez.

A hulladékszállítás éves díját 2014. 
február 28-ig lehet átutalni a  Gödi 
Hul ladékgazdálkodási Nonprofit 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 ál-
lítja ki a számlákat.
A cég kéri, hogy aki teheti, az a csekkes 
befizetés helyett év közben is válassza 
inkább a banki átutalást. 
2014-ben a szemétszállítás rendje nem 
változik, és az ügyfélszolgálat is marad 
a Duna út 5. szám alatti irodában (be-
járat a Kisfaludy utca felől).
Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 13–18 óráig 
Péntek: 7–12 óráig

A szemétszállítási díjak befizetésének módja

KÖRNYEZET
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A téma az utcán hever – 
kutyapiszok a közterületeken
A felelős állattartás nem torpanhat meg ott, hogy házi kedven-
ceinket igyekszünk számukra is optimális körülmények között 
tartani. Nem merülhet ki abban, hogy törődünk velük, teszünk 
a kényelmük és a jó ellátásuk érdekében, figyelünk a kellő meny-
nyiségű mozgás biztosítására, valamint a  velük való törődésre 
fordított időnek a napi rutinunkba való beiktatására. 

Amikor kutyáinkkal kilépünk a kertből vagy a lakásból, gon-
dolnunk kell azokra is, akik szintén azon az útvonalon közleked-
nek, mint jómagunk és kedvenceink. Ezért egyrészt a szabályok 
értelmében pórázon vezetjük az  ebeket, és a  természetes szük-
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Pályázat – díjkompenzáció 
a láthatáron
A Vidékfejlesztési Minisztérium – négy terület megnevezésével – 
pályázatot írt ki a rezsicsökkentés következtében nehéz helyzetbe 
került hulladékkezelés megsegítésére.

A négy lehetőség közül Göd díjkompenzációra nyújtotta be 
pályázatát. Sikeres pályázat esetén a csökkenő bevétel és a meg-
emelkedett kiadás közötti eltérést fedezni tudná a  város. Mint 
ismeretes, városunkban már a rezsicsökkentés előtt is nonprofit 
alapon működött a  szemétszállítás és a  hulladékkezelés, így 
a csökkent bevételek mellett a megemelkedett út- és lerakói díjak 
kigazdálkodása csak az önkormányzat – azaz az adófizetők befi-
zetéseinek – támogatásával volt lehetséges.

ségletük elvégzése után összetakarítunk. Bármilyen kellemetlen 
feladat, ez is a kutyatartás része. 

Gödön is vannak frekventált helyek, ahol előszeretettel fut-
tatják a gazdik a kutyusaikat. Sajnos azonban ma még kevesen 
figyelnek arra, hogy ezzel ne okozzanak bosszúságot másoknak. 
Ezzel együtt, feltételezhetően ők sem örülnének annak, ha más 
kutyája a kapujukban könnyítene magán. Egy kis odafigyeléssel 
mindez elkerülhető lenne. Ön kutyás? Akkor holnap mutasson 
ön példát!

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 nincs!

Helyfoglalás: (06 27) 530-600
Asztal szükség esetén bérelhető – 500 Ft/alkalom 

Egyéb információ: www.god.hu 
Szeretettel várjuk az eladókat és a vásárlókat!

Vásározzunk együtt!

Gödi Körkép | 2014. 2. szám KÖRNYEZET
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Kedvezményi, mentességi kategóriák Sorok 

Mely év(ek) vízfel-
használása után 
vehető igénybe 
a kedvezmény 

Kedvezmény mértéke, 
összege Hogyan kérhető a kedvezmény Milyen dokumentumokat kell csatolni a bevalláshoz Mennyi időre szól a kedvezmény

1. oszlop 2. oszlop 3. oszlop 4. oszlop 5. oszlop

locsolási kedvezmény 1. sor 2012-2013
értelemszerűen e sorhoz 
tartozó 3-4. oszlopokban leírtak 
szerinti mérték

a bevallási nyomtatvány megfelelő rovatába - a 2012. évi bevallási nyomtatványon  B rész 
2. pont, a 2013. évi bevallási nyomtatványon IV. 2. pont – kell beírni azt a vízmennyiséget, 
ami levonható (a V.1. és IX. 30. közötti időszak fogyasztásának 10 %-a) 

A tárgyév V. 1. és IX. 30. közötti időszakra eső – vagy ezt az idő-
szakot is magába foglaló – vízdíjszámlák ( vagy azok másolatai), 
de 2013-as évre vonatkozóan ezek hiányában arányosítással is 
megállapítható a kedvezmény – MAGYARÁZAT LENT!

értelemszerűen arra az évre vonatkozik, amely 
év vízfelhasználása után az ügyfél bevallást tesz 

vízvezeték meghibásodása 2. sor 2012-2013

az e sorhoz tartozó 3. oszlop-
ban leírtak szerint kiszámított 
vízmennyiségnek megfelelő 
díjösszeg 

a bevallási nyomtatvány megfelelő rovatába – 2012. évi bevallási nyomtatványon B rész 
3/A pont, 2013. évi bevallási nyomtatványon IV. 3/A pont – kell beírni azt a vízmennyisé-
get, ami a díjalapból levonható MAGYARÁZAT LENT! 

 a meghibásodást (csőtörést) igazoló iratot – ez vagy a DMRV ál-
tal kiadott hivatalos irat vagy pedig a javíttatást igazoló számla 

értelemszerűen arra az évre vonatkozik, amely 
év vízfelhasználása után az ügyfél bevallást tesz 

Városkút Szolgáltató Kft. által elszál-
lított szennyvízmennyiség 3. sor 2012-2013

a Városkút Szolgáltató Kft. 
által elszállított, számlával 
igazolt szennyvízmennyiségnek 
megfelő díjösszeg 

a bevallási nyomtatvány megfelelő rovatába – 2012. évi bevallási nyomtatványon B rész 
3. pont, a 2013. évi bevallási nyomtatványon IV. 3. pont – kell beírni azt a vízmennyiséget, 
ami csökkenti a talajterhelési díj alapját

a Városkút Szogáltató Kft. számlája (számlái) 
értelemszerűen arra az évre vonatkozik, amely 
év vízfelhasználása után az ügyfél bevallást tesz 

az ügyfél legkésőbb 2012. december 
31-ig rákötött a csatornahálózatra 4. sor 2012.

az éves vízfelhasználás után 
fizetendő talajterhelési díj 
90%-a

a bevallási nyomtatvány megfelelő rovatába – 2012. évi bevallási nyomtatványon B rész 9. 
a. pont – kell beírni azt a levonandó összeget , ami az 1800 Ft/m3 -rel számolt fogyasztás 
90%-ának felel meg 

a DMRV Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés másolata, amely-
ben dátumként 2012. évi időpontnak kell szerepelnie

csak a 2012. évre vonatkozhat, miután a 2013. 
évi csatornabekötések után már nem adható 
ez a fajta kedvezmény

akinek az ingatlanán az éves vízfo-
gyasztás nem haladja meg a 15 m3 -t 5. sor 2012-2013

az éves vízfelhasználás után 
fizetendő talajterhelési díj 
90%-a

a bevallási nyomtatvány megfelelő rovatába – a 2012. évi bevallási nyomtatványon B rész 
9. b. pont, a 2013. évi bevallási nyomtatványon IV. 9. a pont – kell beírni azt a levonandó 
összeget , ami az 1800 Ft/m3 -rel számolt fogyasztás 90 %-ának felel meg 

nem kell semmit csatolni, mert a DMRV Zrt. adatszolgáltatásá-
ban ellenőrizhető a vízfelhasználás mértéke

értelemszerűen arra az évre vonatkozik, amely 
év vízfelhasználása után az ügyfél bevallást tesz 

aki igazolhatóan kizárólag úgy 
használ fel vizet, hogy a talajterhelé-
si díjról szóló helyi rendeleti előírás 
szerint ezáltal nem okoz talajszeny-
nyezést 

6. sor 2012-2013
az éves vízfelhasználás után 
fizetendő talajterhelési díj 
90%-a

a bevallási nyomtatvány megfelelő rovatába – a 2012. évi bevallási nyomtatványon B rész 
9. c. pont, a 2013. évi bevallási nyomtatványon IV. 9. b pont – kell beírni azt a levonandó 
összeget, ami az 1800 Ft/m3 -rel számolt fogyasztás 90%-ának felel meg 

nem kell semmit csatolni, amennyiben az ügyfél e sor 3. 
oszlopában leírtak szerint jelzi, hogy nincs szennyezőforrás (vi-
zesblokk, WC, zuhanyozó, kézmosó stb.) az ingatlanán. A jelzés 
aalpján az Adóosztály megkeresésére a Beruházási- és Városüze-
meltetési Osztály igazolja, hogy a kérelmező a kedvezményi 
feltételnek megfelel-e vagy sem 

arra az évre vonatkozik, amely év vízfelhasználá-
sa után az ügyfél bevallást tesz 

ahol az ingatlanban életvitelszerűen 
élők figyelembevételével az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg 
a minimálnyugdíj két és félszeresét 
(2013-ban a 71 250 Ft-ot) 

7. sor 2012.
az éves vízfelhasználás után 
fizetendő talajterhelési díj 
90%-a

a bevallási nyomtatvány megfelelő rovatába a 2012. évi bevallási nyomtatványon B rész 
9. d. pont kell beírni azt a levonandó összeget , ami az 1800 Ft/m3 -rel számolt fogyasztás 
90%-ának felel meg 

az Adóosztályon beszerezhető kérelem-nyomtatvány, melyben 
közölni kell, hogy név szerint kik laktak a vízfelhasználás idősza-
kában az adott ingatlanban és ehhez mellékelni kell az ott élők 
kereseti, jövedelmi igazolásait is 

csak a 2012. évre vonatkozhat, miután a 2013. 
évi vízfelhasználás után már nem adható ez 
a fajta kedvezmény

70 éven felüli egyedülálló személyek 
jövedelemhatárhoz kötött mentessé-
ge (a mentesség 128 250 Ft egy főre 
jutó jövdelemhatárig adható) 

8. sor 2013.
az éves vízfelhasználás után 
fizetendő talajterhelési díj 
egésze, vagyis 100%-a

 a bevallási nyomtatvány megfelelő rovatába a 2013. évi bevallási nyomtatványon IV. 9/A 
pont - kell beírni a levonandó összeget (ez a számadat a teljes mentesség miatt a IV. 8. 
pontban feltüntetett számadattal egyezik meg) 

az ingatlanban közös háztartásban élők kereseti, jövedelmi 
igazolásai 

csak a 2013. évre vonatkozhat, miután a 2012. 
évi vízfelhasználásra vonatkozóan még nem volt 
adható ez a fajta kedvezmény

Gyakorlati útmutató a 2012. és 2013. évi vízfelhasználások után talajterhelésidíj-bevallások  
benyújtására és díjösszegek fizetésére kötelezettek számára

A táblázat 1. oszlopához:
•  Csak a 2012. évi vízfelhasználáshoz (ami után 2013. március 

31-ig kellett – kellett volna – bevallást benyújtani) kapcsoló-
dó kedvezmény megjelölése: 2012

•  Csak a 2013. évi vízfelhasználáshoz (ami után 2013. március 
31-ig kellett – kellett volna – bevallást benyújtani) kapcsoló-
dó kedvezmény megjelölése: 2013

•  Mindkét évhez kapcsolódó kedvezmény megjelölése:  
2012–2013

A táblázat 3. oszlopának 2. sorához:
Vízvezeték-meghibásodás esetén azt a  vízdíj számla „szerinti” időszakot, 
amelyben a meghibásodás (csőtörés) miatti nagyobb vízmennyiség sze-
repel, figyelmen kívül kell hagyni, és helyette az előző évi vízfelhasználás 
arányos részét kell figyelembe venni. Tegyük fel, hogy a július 1-től  au-
gusztus 31-ig terjedő időszak számlája tartalmazza a 140 m3-es „tételt”, 
nyilván ebben az időszakban volt a csőtörés, az ügyfél igazolja is, hogy

A táblázat egyes oszlopaihoz és soraihoz kapcsolódó magyarázatok:

ADÓZÁS

18



Kedvezményi, mentességi kategóriák Sorok 

Mely év(ek) vízfel-
használása után 
vehető igénybe 
a kedvezmény 

Kedvezmény mértéke, 
összege Hogyan kérhető a kedvezmény Milyen dokumentumokat kell csatolni a bevalláshoz Mennyi időre szól a kedvezmény

1. oszlop 2. oszlop 3. oszlop 4. oszlop 5. oszlop

locsolási kedvezmény 1. sor 2012-2013
értelemszerűen e sorhoz 
tartozó 3-4. oszlopokban leírtak 
szerinti mérték

a bevallási nyomtatvány megfelelő rovatába - a 2012. évi bevallási nyomtatványon  B rész 
2. pont, a 2013. évi bevallási nyomtatványon IV. 2. pont – kell beírni azt a vízmennyiséget, 
ami levonható (a V.1. és IX. 30. közötti időszak fogyasztásának 10 %-a) 

A tárgyév V. 1. és IX. 30. közötti időszakra eső – vagy ezt az idő-
szakot is magába foglaló – vízdíjszámlák ( vagy azok másolatai), 
de 2013-as évre vonatkozóan ezek hiányában arányosítással is 
megállapítható a kedvezmény – MAGYARÁZAT LENT!

értelemszerűen arra az évre vonatkozik, amely 
év vízfelhasználása után az ügyfél bevallást tesz 

vízvezeték meghibásodása 2. sor 2012-2013

az e sorhoz tartozó 3. oszlop-
ban leírtak szerint kiszámított 
vízmennyiségnek megfelelő 
díjösszeg 

a bevallási nyomtatvány megfelelő rovatába – 2012. évi bevallási nyomtatványon B rész 
3/A pont, 2013. évi bevallási nyomtatványon IV. 3/A pont – kell beírni azt a vízmennyisé-
get, ami a díjalapból levonható MAGYARÁZAT LENT! 

 a meghibásodást (csőtörést) igazoló iratot – ez vagy a DMRV ál-
tal kiadott hivatalos irat vagy pedig a javíttatást igazoló számla 

értelemszerűen arra az évre vonatkozik, amely 
év vízfelhasználása után az ügyfél bevallást tesz 

Városkút Szolgáltató Kft. által elszál-
lított szennyvízmennyiség 3. sor 2012-2013

a Városkút Szolgáltató Kft. 
által elszállított, számlával 
igazolt szennyvízmennyiségnek 
megfelő díjösszeg 

a bevallási nyomtatvány megfelelő rovatába – 2012. évi bevallási nyomtatványon B rész 
3. pont, a 2013. évi bevallási nyomtatványon IV. 3. pont – kell beírni azt a vízmennyiséget, 
ami csökkenti a talajterhelési díj alapját

a Városkút Szogáltató Kft. számlája (számlái) 
értelemszerűen arra az évre vonatkozik, amely 
év vízfelhasználása után az ügyfél bevallást tesz 

az ügyfél legkésőbb 2012. december 
31-ig rákötött a csatornahálózatra 4. sor 2012.

az éves vízfelhasználás után 
fizetendő talajterhelési díj 
90%-a

a bevallási nyomtatvány megfelelő rovatába – 2012. évi bevallási nyomtatványon B rész 9. 
a. pont – kell beírni azt a levonandó összeget , ami az 1800 Ft/m3 -rel számolt fogyasztás 
90%-ának felel meg 

a DMRV Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés másolata, amely-
ben dátumként 2012. évi időpontnak kell szerepelnie

csak a 2012. évre vonatkozhat, miután a 2013. 
évi csatornabekötések után már nem adható 
ez a fajta kedvezmény

akinek az ingatlanán az éves vízfo-
gyasztás nem haladja meg a 15 m3 -t 5. sor 2012-2013

az éves vízfelhasználás után 
fizetendő talajterhelési díj 
90%-a

a bevallási nyomtatvány megfelelő rovatába – a 2012. évi bevallási nyomtatványon B rész 
9. b. pont, a 2013. évi bevallási nyomtatványon IV. 9. a pont – kell beírni azt a levonandó 
összeget , ami az 1800 Ft/m3 -rel számolt fogyasztás 90 %-ának felel meg 

nem kell semmit csatolni, mert a DMRV Zrt. adatszolgáltatásá-
ban ellenőrizhető a vízfelhasználás mértéke

értelemszerűen arra az évre vonatkozik, amely 
év vízfelhasználása után az ügyfél bevallást tesz 

aki igazolhatóan kizárólag úgy 
használ fel vizet, hogy a talajterhelé-
si díjról szóló helyi rendeleti előírás 
szerint ezáltal nem okoz talajszeny-
nyezést 

6. sor 2012-2013
az éves vízfelhasználás után 
fizetendő talajterhelési díj 
90%-a

a bevallási nyomtatvány megfelelő rovatába – a 2012. évi bevallási nyomtatványon B rész 
9. c. pont, a 2013. évi bevallási nyomtatványon IV. 9. b pont – kell beírni azt a levonandó 
összeget, ami az 1800 Ft/m3 -rel számolt fogyasztás 90%-ának felel meg 

nem kell semmit csatolni, amennyiben az ügyfél e sor 3. 
oszlopában leírtak szerint jelzi, hogy nincs szennyezőforrás (vi-
zesblokk, WC, zuhanyozó, kézmosó stb.) az ingatlanán. A jelzés 
aalpján az Adóosztály megkeresésére a Beruházási- és Városüze-
meltetési Osztály igazolja, hogy a kérelmező a kedvezményi 
feltételnek megfelel-e vagy sem 

arra az évre vonatkozik, amely év vízfelhasználá-
sa után az ügyfél bevallást tesz 

ahol az ingatlanban életvitelszerűen 
élők figyelembevételével az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg 
a minimálnyugdíj két és félszeresét 
(2013-ban a 71 250 Ft-ot) 

7. sor 2012.
az éves vízfelhasználás után 
fizetendő talajterhelési díj 
90%-a

a bevallási nyomtatvány megfelelő rovatába a 2012. évi bevallási nyomtatványon B rész 
9. d. pont kell beírni azt a levonandó összeget , ami az 1800 Ft/m3 -rel számolt fogyasztás 
90%-ának felel meg 

az Adóosztályon beszerezhető kérelem-nyomtatvány, melyben 
közölni kell, hogy név szerint kik laktak a vízfelhasználás idősza-
kában az adott ingatlanban és ehhez mellékelni kell az ott élők 
kereseti, jövedelmi igazolásait is 

csak a 2012. évre vonatkozhat, miután a 2013. 
évi vízfelhasználás után már nem adható ez 
a fajta kedvezmény

70 éven felüli egyedülálló személyek 
jövedelemhatárhoz kötött mentessé-
ge (a mentesség 128 250 Ft egy főre 
jutó jövdelemhatárig adható) 

8. sor 2013.
az éves vízfelhasználás után 
fizetendő talajterhelési díj 
egésze, vagyis 100%-a

 a bevallási nyomtatvány megfelelő rovatába a 2013. évi bevallási nyomtatványon IV. 9/A 
pont - kell beírni a levonandó összeget (ez a számadat a teljes mentesség miatt a IV. 8. 
pontban feltüntetett számadattal egyezik meg) 

az ingatlanban közös háztartásban élők kereseti, jövedelmi 
igazolásai 

csak a 2013. évre vonatkozhat, miután a 2012. 
évi vízfelhasználásra vonatkozóan még nem volt 
adható ez a fajta kedvezmény

Gyakorlati útmutató a 2012. és 2013. évi vízfelhasználások után talajterhelésidíj-bevallások  
benyújtására és díjösszegek fizetésére kötelezettek számára

ezt a mértéket valóban csőtörés okozta. Az előző évben a DMRV Zrt. adat-
szolgáltatása szerint 120 m3 volt az ingatlanon az  éves vízfelhasználás, 
ennek 2 hónapra arányosított része 20 m3. Ez esetben a „kritikus” 140 m3 
helyett a 2 hónapos időszakra csak 20 m3-t kell figyelembe venni, vagyis 
a bevallás 3/A rovatában levonható vízmennyiségként 140 - 20 = 120 m3-t 
kell feltüntetni. 

A táblázat 4. oszlopának 1. sorához:
Az arányosítás azt jelenti, hogy a május 1. és szeptember 
30. közötti időszak vízfogyasztását az éves vízfelhasználás 
(ez utóbbi a DMRV Zrt. adatszolgáltatásában szerepel ) mér-
tékéhez viszonyítjuk, és az így kiszámított, 5 hónapra vonat-
kozó mérték 10%-a vontható le locsolási kedvezményként 
a díjalapból. (Például: ha az éves – 12 havi – vízfelhasználás 
120  m3, akkor ehhez arányosítva az 5 havi vízfelhasználás 
50 m3, és ennek 10%-a, azaz 5 m3 vonható le a díjalapból.)  
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Sokan észrevehették, hogy kertje-
ikben már január közepén nyí-
lott a  hóvirág, kibújt a  tulipán, 

rügyeztek a  fák. A  növények úgy vi-
selkedtek, mintha tavasz lenne. Nem 
csoda: eddig a tél jó néhány fokkal me-
legebb volt az átlagosnál. Bár az előbú-
jó hóvirágok, a  pattanó rügyek szívet 
melengető látványt jelentenek min-
denkinek – különösen azoknak, akik 
minden évben alig várják a  tél végét, 
mivel a  tavasz a  kedvenc évszakuk –, 
a kerttulajdonosok bizony joggal nézik 
aggódva ezeket a jelenségeket. Az első, 
legkézenfekvőbb problémára a  jól is-
mert közmondás világít rá: jöhet még 
kutyára dér! Vagyis – ahogy a  tavalyi 
évben is láttuk – fagyok, nagy hóesés 
még később, márciusban is előfordul-
hat... Akkor pedig a  fagykár jelentős 
lehet. A  növények téli „üzemmódjuk-
ban” elég jól védettek a  fagyok ellen. 
Nedvkeringésük leáll, nem párolog-

tatják a  nagy kincset, a  vizet, amit 
a  fagyott talajból úgysem tudnának 
felszívni, és lelassulnak sejtjeik bio-
kémiai folyamatai. Tavasszal, rügye-
zéskor azonban felpezsdül sejtjeikben 
az élet, beindul a nedvkeringés, növé-
nyeink érzékeny rügyeket, virágokat 
hoznak. Ha ilyenkor éri őket a  fagy, 
akkor a  szöveteikben addigra nagy 
mennyiségben jelenlevő víz megfagy, 
a  jégkristályok roncsolnak, a  virág, a 
levél elfagy – oda a termés.

Az ilyen enyhe teleken tehát, mint 
az  idei is, nem árt védekezni a  korai 
„feléledés”, és így az újra bekövetkező 
faggyal együtt járó károk ellen. Szo-
kás például, hogy fehérre festik a  fák 
törzsét – ez visszaveri a napsugarakat, 
ezért a fa törzse kevésbé melegszik fel. 
Ilyen módon elérjük, hogy kevésbé in-
dul meg a nedvkeringés, így kisebb le-
het a kár is, ha mégis megjönnek a mí-
nuszok.

A másik probléma, amire az  enyhe 
tél kapcsán készülnünk kell, az a kór-
okozók elszaporodása lehet. A  fagy, 
a  kemény tél segít kordában tartani 
a  különböző „káros” élőlényeket. Le-
hetnek ezek akár mikroorganizmu-
sok, gombák, de nagyobb élőlények, 
lombrágó rovarok (például a  gyap-
jaslepke évről évre nagy területeket 
letaroló hernyója) vagy akár rágcsá-
lók is. Az  ilyen meleg időben például 
az  egerek szaporodása nem áll meg 
télen sem. Mostanában érkeztek hí-
rek arról, hogy a  felszaporodott egér-
populációk a  havazás beköszöntével 
a fűtött, melegebb, emberhez közelebbi 
helyekre húzódtak – így persze való-
ban feltűnőbb volt a  jelentős szaporu-
lat. A kertészek barátai a nagy fagyok 
– ugyanis elpusztítják a  rovarok báb-
jainak, lárváinak jelentős részét. Mivel 
ezek a  fagyok most elmaradtak, nagy 
valószínűséggel számolhatunk túlzott 
elszaporodásukkal. Ez ellen a  kora 
tavaszi lemosó permetezésekkel vé-
dekezhetünk majd. Persze, a vegysze-
res védekezés mellett a „mechanikus” 
is hasznos lehet. Tél végén amúgy is 
ajánlott a gyümölcsfák törzséről leváló 
pikkelyek levakarása, letisztítása. Ezek 
alatt rengeteg rovar bábja, kórokozó la-
pulhat meg – a fa alatt kiterített fóliára 
„vakarva” a  könnyen leváló kéregda-
rabokat, majd ezeket megsemmisítve, 
elégetve szintén csökkenthetjük a  baj 
mértékét. Természetesen nem árt nyi-
tott szemmel járni a  kertben, és a  jól 
látható „fertőzésgócokat” eltávolíta-
ni – legyenek ezek akár petecsomók, 
hernyófészkek vagy tavalyról ott ma-
radt moníliás, fertőzött gyümölcsök...

Az idei telünk nem csupán hóban 
volt szegény – hanem bizony csapa-
dékban is. Márpedig a télen beszivárgó 
hólé adja a  talaj víztartalékának nagy 
részét. Azok a növények, amelyek télen 
is keringetik nedveiket (tehát az örök-
zöldek) már most megérzik, hogy ke-
vesebb az éltető víz a  talajban. Ha azt 
látjuk, hogy leveleik barnulnak, hul-
lajtják őket, mindenképp igyekezzünk 
megvédeni őket locsolással. A  nyári 
meleg időszakban pedig minden va-
lószínűség szerint még fontosabb lesz 
a locsolás, mint az eddigi években.

Bár reméljük, addig valamilyen for-
mában hullik még annyi csapadék, 
hogy ellensúlyozza ezt a meleg és aszá-
lyos telet.

Szöveg és kép: Pásztor Balázs

KISKERT

Miért baj, hogy enyhe 
a telünk?
A jelek szerint idén szokatlanul enyhe a  tél. Február elejére egy kicsit talán 
az évszakhoz illőbb, zimankósabb napok jöttek, de ez már nemigen változtat-
hat azon a  tényen, hogy a  kifejezetten meleg (és száraz) december és január 
miatt a természetnek – és a kertjeinknek – ritka kihívásokkal kell/kellett szem-
benéznie.

Az enyhe, csapadékmentes tél után a szokásosnál korábban ébred a természet. Egy-egy - 
akár csak rövid ideig tartó - hideg időszak azonban súlyos fagykárokat okozhat 
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Zsoldos Dezsőnétől, Piroskától 
egy szívmelengető, kedves „me-
sét” kaptunk, egy élettel teli 

életképet a háború utáni Göd minden-
napjaiból:

Az Egyház egy rendezvényt szerve-
zett 40 sebesült katona szórakoztatásá-
ra. Előadással és utána vendéglátással 
készültünk. A  vendégek megérkeztek. 
Szomorú volt látni a  fiatalembereket, 
bepólyált fejjel, felkötött karral, súlyos 
sebesülésekkel. Az Esperes úr mondott 
köszöntőt, majd megkezdődött a  mű-
sor: szavalatok, énekszámok, táncok. 
Végre mi következtünk. Szolcsánszki 
Júlia osztálytársnőmmel énekeltünk, 
táncoltunk. Ő magyaros ruhában volt, 
én fehér ingben, bő gatyában, mel-

lényben, a fejemen egy pörge kalappal. 
Népdalokat énekeltünk és tüzes, pörgő 
táncot jártunk. Nekem egyszer csak le-
repült a  kalap a  fejemről, és a  derékig 
érő, befont, masnival összefogott hajam 
kibomlott. A  kicsit szomorkás hangu-
lat azonnal feloldódott. Mindenki ne-
vetett, tapsolt. A katonák bekiabáltak: 
Copfja van a  legénynek! Mi csak áll-
tunk pirulva, nevetve, mert öröm volt 
végre a vendégeink jókedvét látni. Júlia 
barátnőmmel, aki velem együtt máig 
a  Napos Oldal Nyugdíjas Klub tagja, 
néha ma is emlegetjük ezt a kedves, de-
rűs történetet.

Ha nálad is van egy darab a gödi ki-
rakójátékból, akkor ne habozz, Kedves 
Olvasó! Küldd el nekünk, és légy te is 

részese Göd történelmének. Ám mos-
tantól nem csupán írásokat, hanem 
fényképeket is várunk (rövid leírással), 
hiszen egy fotó olykor többet mondhat 
ezer szónál...

Ugye neked is van egy kedvenc csa-
ládi fotód, egy fényképed, ami rólad 
és szeretteidről, vagy éppen a városról 
szól, amelyben élünk. Ha van hozzá 
egy rövid történeted is, akkor min-
denképpen küldd el nekünk, hogy a te 
szemeden keresztül láthassuk és láttat-
hassuk Göd mindennapjait, legyen szó 
a  tegnapról vagy éppenséggel a  rég-
múltról.

Turtóczki S. Ede

Történetek a városról

Mesélj nekem Gödről!
Novemberi lapszámunkban arra kértük olvasóinkat, hogy osszanak meg ve-
lünk régi gödi históriákat, ízes történeteket. Emlékeket, „kis színeseket” vár-
tunk 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 és 
fényképeit 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.

EMLÉKKÉPEK

Felsőgöd, Duna-part 
– 2004 nyara
A képen egy testvérpár látható, 
méghozzá éppen a későbbi védőgát 
makettjének megépítése közben. 

A komoly fizikai munkát a kék pó-
lós és gatyás fiú végzi, miközben 
a  fehér kalapos művezető fejében 
a korábbi háttértanulmányok szám-
adatai kavarognak. Íme egy kis nyá-
ri hangulat, naplementével, szipor-
kázó aranyhíddal a szürke februári 
télben.

TSE

A Retró Ady Klub programja
2014. február 15-én, szombaton 17 órakor

Velence Málnaszemmel
Képek a városról

és a Velencei Biennáléról

Málnási András vetítése 
Infó: (30) 370-2491

2014-ben ismét új kötettel jelentkezik a Gödi 
Almanach!
A város történetét és lakóit, kiemelkedő személyiségeit, természeti és épített kincseit, 
jelentős eseményeit és hétköznapjait bemutató könyvsorozatból eddig 15 kötet jelent 
meg. Idén újabb kötettel gyarapodik a helytörténeti kiadványsorozat.

Kérjük mindazokat, akik Göd régebbi vagy közelebbi múltjával, értékeivel kapcso-
latban olyan ismeretekkel rendelkeznek, amelyeket érdemes volna megosztani a nyil-
vánossággal, jelentkezzenek! 

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

Számítógépes tanfolyam
A városi könyvtárban márciustól ismét 
folytatódik a számítógépes tanfolyam.
Tanórák pénteki napokon, négy fős cso-
portokban, 8-tól 11 óráig, a foglalkozás 
közepén negyedórás szünettel.
A 15 órás tanfolyam 5 hétig tart, ára 
5000 Ft. Jelentkezni a könyvtárban lehet 
Hajtó Ilonánál, vagy telefonon a követ-
kező számon: (27) 532-155.
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A Magyar kultúra napjához kötődő 
eseménysorozat keretében janu-
ár 17-én kiállításon mutatkozott 

be a  József Attila Művelődési Házban 
a  Szenzor Fotókör. A  tizenkét gödi fo-
tóművészből álló alkotócsoport eddig 
sem volt ismeretlen a város lakói számá-
ra: a  felsőgödi Kínai Áruháznak az Ady 

Endre útra néző kirakatában 2012 nya-
rán köztéri kiállítóhelyet alakítottak ki, 
ahol azóta is hónapról hónapra újabb és 
újabb időszakos tárlattal jelentkeznek. 

A különleges utcai élményt nyújtó 
Kirakat Galéria 2012. augusztusi meg-
nyitóján Kaiser Ottó fotóművész mon-
dott beszédet, aki fontosnak tartotta 

A Szenzor Fotókör kiállítása a művelődési házban

Kultúránk képekben

Fotótörténet Fotó | Dudásné Stum BeátaIsteni játék Fotó | Hantos Zoltán

A Villon-tekintetű Fotó | Dudás Gyula

Csörgés és csörömpölés Fotó | Gulyás Béla

KULTÚRA
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hangsúlyozni: vizualitásunkat gátlás-
talanul szennyező világunkban óriási 
szerepe van a  tudatos képalkotásnak, 
amely közös jellemzője a Szenzor Fotó-
kör alkotóinak. Képeik nagy szakmai 
tudást, mély gondolatiságot és egyéni lá-
tásmódot tükröznek, s mindezen tulaj-
donságaiknak köszönhetően a szemlélőt 
is gondolkodásra késztetik. 

E gondolatokat idézte fel a  mostani 
kiállítást megnyitó beszédében Fabó 
Katalin E-MAFOSZ-díjas fotóművész, 
a Magyar Fotóművészeti Alkotócsopor-
tok Országos Szövetségének alelnöke is, 
aki elismerően nyilatkozott az  alkotók 
nagy szakértelméről és sokoldalúságá-
ról. Kiemelte: a kiállításon látható fotók 
valódi élményhez juttatják a  szemlélőt, 
mozgósítják annak szellemi és érzelmi 
energiáit, egyszóval: képesek hatni a be-
fogadóra, ami minden művészet lényege.

A fotókör mindössze három éve ala-
kult, és az  azóta eltelt idő alatt óriási 
utat tett meg. Nem véletlenül. Ahogyan 
Dudás Gyula, az alkotócsoport vezetője 
elmondta, a fotókör lényegében egyfajta 
önképzőkörként működik, mindany-
nyiukban ott munkál a  szüntelen vágy 
a fejlődésre. A kör a Petőfi Sándor utcá-
ból indult, ahol – valami furcsa vélet-

lennek (?) köszönhetően – öten is egy-
más közelében laktak olyanok, akiknek 
a fotózás volt a legkedvesebb szabadidős 
elfoglaltságuk, sőt: a  szenvedélyük. 
Idővel eszükbe jutott, milyen érdekes 
és tanulságos lenne, ha mindannyian 
ugyanazt a  témát fényképeznék a  saját 
elképzeléseik szerint, azután pedig ösz-
szehasonlítanák a képeiket. Lényegében 
ma is ezt teszik, maximális tudatosság-
gal, a tanulni vágyás szándékával. A ti-
zenkét fősre bővült társaság tagjai a vá-
lasztott témák alapján születő alkotásaik 
elbírálására két fotóművészt kértek fel: 
Szabó Mártát és Molnár Ferencet, akik 
nemzetközi fotópályázatok zsűrijében 
is gyakran szerepelnek, és a  fotókörhöz 
tartozó alkotók munkáit minden hónap-
ban a nemzetközi versenyek kritériuma-
inak megfelelően pontozzák, minősítik. 

– Tudatosan ösztönözzük magunkat 
a  folyamatos fejlődésre. Havonta ta-
lálkozunk, közösen értékeljük egymás 
fotóit, s eközben kölcsönösen gazdagít-
juk egymás látásmódját – fogalmazott 
Dudás Gyula.

A kiállítás megnyitóján láthatóan szí-
vesen elidőztek a vendégek a rendkívüli 
változatosságot mutató, művészi kivitelű 
fotók előtt. Mindenki talált közöttük 
kedvére valót.

Koditek Bernadett Kettős Fotó | Dudás Gyula

Tavasztenger Fotó | Potyó Imre

A kiállításon szereplő alkotók:
Hantos Zoltán, Mészáros Zsolt, Császár 
Ernő, Varga Zsófia, Szabó Dávid, 
Dudás Gyula, Tordai Tamás, Kurdi Imre, 
Dudásné Stum Beáta, Gulyás Béla, 
Mosonyi Andrea, Potyó Imre
További képek és információk:  
www.artlett.hu/szenzor;  http://artlett.hu/
Szenzor_JAMH/index.html
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MŰVÉSZET

Két „új” Csontváry-képre 
bukkantak

A magyar piktúra állócsillaga. Autodidakta zseni. 
Az európai plein air kimagasló mestere. Naiv festő. 
A „dunai Henri Rousseau”. Avagy Pilinszky János 

szép szavaival: „Színei élénkek, de valójában belülről izza-
nak, egy megjelölhetetlen, lokalizálhatatlan fényforrástól: 
az ártatlan mindentudás napjától, a lélek erejétől.” 

Amikor 1880-ban Csontváry Kosztka Tivadar (1853–1919) 
rajzait reménykedve elküldi Keleti Gusztávnak, a Képzőmű-
vészeti Főiskola akkori igazgatójának, a kor divatos festőjé-
nek, a következő válaszlevelet kapja: 

„…És midőn rajzait, melyek egy 10-13 éves gyermek első 
kísérleteinél nem állanak magasabb fokon, – ezennel vissza-
küldöm, legyen szabad csupán egy tanáccsal szolgálnom: 
azzal tudniillik, hogy ha önmagában kedvet érez a  rajzo-
láshoz, iparkodjék ezen szakma helybeli képviselőjével, egy 
odavaló tapasztaltabb rajztanítóval érintkezésbe lépni, és 
utasításait kikérni.”

Napjainkban Csontváry a magyar műkincspiac egyik leg-
drágább és legkeresettebb neve. Ha létezne képzőművészeti 
rovatunk, annak most bizonyosan a két frissen bemutatott 
Csontváry-kép lenne a főszereplője. Ugyanis a festő szüle-
tésének 160. évfordulója alkalmából decemberben a  váci 
Madách Imre Művelődési Központban bemutatták a  fes-
tőművész két újonnan fölfedezett alkotását.

Az egyik a Városka a domboldalon, a másik pedig a Híd egy 
hegyi folyó fölött. E festményekről tartott Vácott igen érdekes 
előadást a Felsőgödön élő Menyhárt László kritikus, művé-
szeti író. (Akinek ígéretét bírjuk: a Gödi Körkép egy későb-
bi lapszámában hosszabb beszélgetés keretében beszámol 
Csontváry-kutatásairól és a festőről készülő könyvéről.)

Ám addig is, íme, gyönyörködjünk az egyik újonnan fel-
fedezett Csontváry-festményben. 

 W. B.

A több mint huszonöt éves hagyománynak megfe-
lelően tavaly decemberben is kiállításon mutatták 
be a  váci Madách Imre Művelődési Központban 

a váci és környékbeli amatőr és hivatásos művészek mun-
káit. A Téli Tárlatra ezúttal százharminc pályamű érkezett, 
melyeknek csaknem felét állították ki. A tárlatot dr. Feledy 
Balázs művészettörténész, művészeti író nyitotta meg. 

Beszédében értékelte a  kiállított munkákat, és elmondta: 
az  eddigi évek gyakorlatának megfelelően a  képzőművé-
szeti ágak közül ezúttal is a  festészet volt a  meghatározó.  
Fördős Attila, Vác polgármestere köszöntőjében hangsú-
lyozta, hogy az immár jelentős múltra visszatekintő tárlaton 
most először ott szerepeltek munkáikkal a Vác határon túli 
testvérvárosaiban élő és alkotó művészek is. 

A kiállított műveket 
négytagú zsűri bírálta el, és 
a  legjobbnak ítélt munkák 
alkotói díjakat vehettek át 
az eseményen. 

Az idei Téli Tárlat fődíját 
Tumbász András fotómű-
vésznek ítélték. Második 
helyezett lett Fekete István 
fotóművész, a  harmadik 
helyért járó elismerést pe-
dig egy gödi festő és grafi-
kusművész, Borbély Ferenc 
Gusztáv vehette át Vác 
polgármesterétől. Díjazott 
munkáit örömmel ajánljuk 
olvasóink figyelmébe.

K. B. 

Csontváry egyik újonnan előkerült képe, a Városka a domboldalon

József és Putifárné (szitanyomat 70x50cm)
Műlovarnő és idomár (szitanyomat 70x50cm)
Egy nagy festő emlékére. „H.T.L.” (szitanyomat 70x50cm)

Borbély Ferenc Gusztáv díjnyertes szitanyomatai  
a váci Téli Tárlaton
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A József Attila
Művelődési Ház
aktuális programjai

József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.
Tel.: (+36 06) 27-532-160
(+36 06) 20-485-4791
Honlap: www.godimuvhaz.hu
E-mail: info@godimuvhaz.hu

FEBRUÁR 18. KEDD  | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele 
Téma: Dacolj az éveiddel! Könyvismertetés, 
életviteli tanácsok.

FEBRUÁR 20. CSÜTÖRTÖK
Topánka Táncház – Farsangi mulatság 
Moldvában 

16.00 –17.00
Óvodások és kisiskolások részére

17.00 –18.00
Nyakigláb táncház kiskamaszoknak 
Zene: Tatros zenekar Ladányi Ferenccel
Énektanítás, tánctanítás, játékok.
Kézműves foglalkozás
A belépés díjtalan. 

FEBRUÁR 22. SZOMBAT | 18.00 
Az operabarátok órája
Verdi bicentenárium – V. rész
Fellépnek az Animato Operatársulat 
művészei: Kovács Ágnes, Bándi Irisz Réka, 
Pető József, Lukács István operaénekesek
Zongorán kísér: Salgó Tamás, a Magyar 
Állami Operaház karnagya
Műsorvezető: Apagyi Melinda
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A belépés díjtalan.

FEBRUÁR 26. SZERDA | 13.00 
 A Vöröskereszt gödi szervezetének 
összejövetele

MÁRCIUS 3. HÉTFŐ | 13.00 – 15.00 
A Kertbarátok Klubjának összejövetele
Téma: Tavaszi kerti teendők, alternatív 
permetezési lehetőségek.

MÁRCIUS 4. KEDD | 15.00 
A Pedagógus Klub összejövetele 

MÁRCIUS 5. SZERDA | 10.00 – 12.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub 
összejövetele

14.00 – 18.00 
Véradás

16.30 – 17.30 
A „Belső Erő” Klub összejövetele 

MÁRCIUS 6. CSÜTÖRTÖK | 16.00 – 18.00 
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub 
délutánja

MÁRCIUS 8. SZOMBAT | 8.00 –13.00
 Babaruha- és játékbörze 
Asztalfoglalás: Molnár Erika (06 20) 546-7274

MÁRCIUS 12. SZERDA | 13.00 –15.00 
A Mozgáskorlátozottak Regionális 
Egyesületének találkozója

MÁRCIUS 13. CSÜTÖRTÖK | 16.00 – 17.00
Topánka táncház
A huszárnak állt leány – mesébe szőtt 
táncház a Görömbő kompániával
Óvodások és kisiskolások részére.
Énektanítás, hangszerbemutató, kézműves 
foglalkozás. A belépés díjtalan. 

Az Ady Klub
aktuális programjai

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

17.00 
Retró Ady Klub
Velence Málnaszemmel. 
Képek a városról és a Velencei Biennáléról. 
Málnási András vetítése. Infó: (30) 370-2491

FEBRUÁR 20. CSÜTÖRTÖK | 14.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

MÁRCIUS 18. KEDD | 13.00 –17.00 
Véradás

Kajakkaland
kajakosok másként 

A Gödi SE Kajak-kenu Szakosztályának kiállítása:  
kajakosok rajzai, festményei, tűzzománcai, 

kézimunkái, fényképei 
és relikviák a Dunakanyar kajakosaitól. 

Megnyitó: 2014. március 14-én 18 órakor  
a József Attila Művelődési Házban

A kiállítás megtekinthető március 26-ig  
a Művelődési Ház programjaihoz igazodva.

2131 Göd, Pesti út 72. | Tel.: (06-20) 254-5124 
www.godimuvhaz .hu

Hazajárók – 
Gödre érkeztek 
a vándorok
A szívet-lelket melengető hazaszere-
tetről árulkodó, értékes információ-
kat hordozó honismereti filmsorozat, 
a  Hazajárók alkotóit látta vendégül 
a  Gödi Keresztény Konzervatív Baráti 
Kör. Moys Zoltán rendező távollétében 
Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor képvi-
selték a stábot.

Olyan területekre juthat el a  néző 
a három évad több mint nyolcvan adá-
sának jóvoltából, melyek a  történelmi 
Magyarország kevésbé ismert, gyalogos 
turistaként felkereshető tájai közé tar-
toznak. Ahogyan azt a  közönségtalál-
kozón a  hallgatóság soraiból az  egyik 
hölgy megfogalmazta, nem lehet eldön-
teni, hogy a  lenyűgöző, lélegzetelállító 
szépségű táj, az  ott élő, a  filmek által 
bemutatott személyek varázsa, vagy 
a  narrációkban elhangzó történelmi 
ismeretek, irodalmi részletek teszik 
olyanná az élményt, ami adásról adásra 
odaszegezi a nézőket a képernyők elé.

A gödi közönség soraiban többen ott 
ültek abból a társaságból, akik évek óta 
közösen túráznak, kirándulnak, végig-
látogatva a  mai határokon kívül eső, 
magyarlakta vidékeket. Így nem kis 
örömmel támogatták a Hazajárók felve-
tését, ami azt vázolta fel, hogy egy web-
oldal segítségével hogyan szerveznének 
mozgalmat a „haza-járásból” azok szá-
mára, akiknek felkeltette az érdeklődé-
sét a bemutatott vidékek bejárása.

VPK

A Göd Városi 
Könyvtár
aktuális programjai
BÜTYKÖLDÉK
Katica Gyermekkönyvtár
2131 Göd, Pesti út 72., telefon: (27) 532-155
Február 28. péntek, 13-tól 17 óráig
Tavaszváró ablakdíszeket készítünk. 

Ady Fiókkönyvtár
2132 Göd, Kálmán u. 13., telefon: 27/345-101
Március 7. péntek, 13-tól 17 óráig
Tavaszi lepkefigurákat készítünk.
Az Ady Fiókkönyvtárban – a Bütykölde 
foglalkozásainak ideje alatt – a hely szűkössége 
miatt kölcsönözni és olvasókat fogadni sajnos 
nem tudunk, ezért szíves megértésüket kérjük!
Minden érdeklődő családot szeretettel várunk!
www.godikonyvtar.hu
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A népszerű honismereti filmsorozat 
stábjából Kenyeres Oszkár (balra) és Jakab 
Sándor mesélt úti élményeiről a gödi 
közönségnek 
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2014. február-március
A SzomszédRock Country Club rendezvénysorozat keretében 

a következő koncerteket kínáljuk  
a kedves gödi és környékbeli vendégeinknek.

Koncertprogramok
a Duna-part Nyaralóházak 

színháztermében

  Tavaszváró koncert  
és diszkó

 Március 22-én,  19.30 órakor
Fellép a SzomszédRock együttes.  Saját dalaik bemutatása 
mellett népszerű világsikerekkel – Troggs, Spencer Davis, 
Rolling Stones, Beatles, Creedence – kedveskednek a gödi és 
környékbeli közönségnek.
A koncert után diszkó. A büfében italakciók!
A koncert ingyenes!

 Janis Joplin Tribute Band
 Február 22–én, 19.30 órakor 
Fellép a feledhetetlen Rockkirálynő legjobb és legismertebb 
dalainak legautentikusabb hazai előadója. A banda énekese 
a fantasztikus hangi adottságú Garda Zsuzsa. 
A koncert után retródiszkó. A büfében italakciók!
A belépőjegy ára 800 Ft

  No’’napi  koncert  
az Ex-Atlasszal

 Március 8-án, 19.30 órakor 
A nőnapi zenei csokrot átnyújtja az Ex-Atlasz együttes, 
A „Shadows Magic” című műsoruk keretében eljátsszák 
a beatzene hajnalán keletkezett legszebb gitárzenéket. 
A koncert után retródiszkó. Italakciók a büfében!
A belépőjegy ára 1200 Ft

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

AJÁNLÓ
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– Az országos tendenciával: a zsugorodó sportegyesületekkel, a meg-
szűnő szakosztályokkal szemben nálunk bebizonyosodott, hogy van 
annak értelme, ha egy adott sportközösség összefog, megtartja régi 
szakosztályait, sőt, újabbakat is befogad. Tavaly két szakosztállyal 
bővültünk, s  jóllehet érdeklődött nálunk 
több más sportág is, a korlátozott teremlehe-
tőségek a további bővülésnek egyelőre gátat 
szabtak. A  városvezetés pozitívan nyilat-
kozott az  egyesületünk munkájáról, illetve 
a gödi sportéletről – kezdte a sportvezető.

2013-ban a  GSE-hez új szakosztályként, 
Vajda Béla vezetésével a  sárkányhajósok, 
Klenóczky Bea irányításával pedig az atléták 
csatlakoztak.

– Két jelentősebb TAO-beruházásról kell 
említést tennem. Alsógödön átadás előtt áll 
a  labdarúgók új öltözőépülete, hat öltözővel, 
vizesblokkal, társalgóval. Az  új létesítmény 
nem csupán a 160 fős szakosztályt szolgálja, 
hanem teljes a városi sportéletet, amennyiben 
otthont ad a  legkülönfélébb sportrendezvé-
nyeknek. A centerpályán automata öntözőrendszert helyeztünk üzem-
be, kutat ásattunk, szivattyút telepítettünk, ami gazdaságosabb fenn-
tartást, állandó öntözési lehetőséget és hatékonyabb állagmegőrzést 
eredményez.  Kilenc-tíz korosztályos csapatot kell kiszolgálnunk, eh-
hez a városban – a rendbetett felsőgödivel együtt – összesen három fü-
ves nagypályánk van, és egy földes, világítással. A teremdíjak, az uta-
zások, a felszerelések egy részét szintén a TAO-támogatásokból tudtuk 
finanszírozni. A medenceépítésre egyelőre még nincsenek meg a for-
rásaink, mindenesetre a terv elkészült, és ígéretek is vannak. A jövő 
pedig akár egy új sportcsarnokot hozhat. A kézilabda- és a kosárlab-
da-szövetség 140 millió forintnyi TAO-keretet engedélyezett e célból 
begyűjteni, míg a beruházást illetően bruttó 180 millió forintos ösz-
szeggel kalkulálunk. A leendő csarnokot természetesen nem egyedül 
a GSE használná, kizárólag városi közös használatban szabad gondol-
kodni. Az  új sportcsarnok megépítéséhez persze összefogásra lenne 
szükség, a gödi polgárok támogatására. A sportcsarnokot egyébként 
a felsőgödi sportpálya mellett tudnánk elképzelni, de a döntést termé-
szetesen a városvezetésre bízzuk. Gödön az elmúlt két évben közel 50 
millió forintos sportcélú ingatlanfejlesztést valósítottunk meg. Ehhez 
a városvezetés igen jó partnernek bizonyult, amit ezúton is megköszö-
nök – folytatta az elmúlt évről szóló beszámolóját dr. Horváth László.

– Számomra a szakmai munka egyik mércéje az, hogy milyen han-
gulat uralkodik az egyes csapatoknál, milyen hozzáállással vesznek 

részt a versenyeken, és hány fős szakosztályok működnek az egyesü-
leten belül. Természetesen a szakosztályok számára az eredményes-
ség is fontos, de nem szabad csak a pontok, a minél jobb helyezések 
hajszolására törekedni, mert ez  előbb-utóbb lemorzsolódáshoz ve-

zethet, hiszen nem mindenki akar élsporto-
ló lenni. Fontosnak tartom a sza bad idő sport 
további erősítését. 

 Ami pedig az élsportot illeti, a kajakosa-
ink talpra álltak a két évvel ezelőtti kiválást 
követően: nagy létszámmal, országos bajno-
ki dobogós helyekkel, s egyre több társadal-
mi szerepvállalással működnek. A  kézilab-
dázókat világhírű szakember segíti Németh 
András személyében, s  komoly szakmai 
munka folyik náluk, jó eredményekkel. 

 A  kosárlabdázóknál a  felnőtt csapatot 
újraépítik, s  az  utánpótlásra is igyekeznek 
több figyelmet fordítani. A  vízilabda-szak-
osztály a  medencegondok miatt nehezen, 
de megfelelő csapatlétszámmal működik. 
Szeretnénk az általános iskolákba is bejutni 
olyan programmal, hogy a  gyerekeknek le-

hetőségük nyíljon részt venni az ingyenes úszásoktatásban. A labda-
rúgóknál 160 fő az igazolt versenyzők száma, az utánpótlásvonalon 
erősen építkezünk, de bajnokcsapattal is büszkélkedhetünk, s  to-
vábbra is együttműködünk a  Mészöly Focisulival. Tollaslabdában 
a  teremhasználat kényszerű csökkentése kihívást jelent, de a  szak-
osztály működik. A lovasoknál új versenyzőnk és új edzőnk is van, 
– szeretném a gyerekeket jobban megismertetni a lovas életmóddal. 
Atlétika-szakosztályunk az ősszel indult, s úgy tűnik, sikeresen át-
vészeli a téli hónapokat, ami a gyerekek kitartását, illetve az edzők 
hozzáértését dicséri. A  sárkányhajósok jó hangulatban készülnek 
a tavaszra, az érdeklődő csoportoknak pedig ingyenes edzéslehetősé-
get biztosítanak. Asztaliteniszben az NB II-ből vissza kellett lépnünk 
egy teljesíthetőbb, költségkímélőbb szintre, de így beindulhatott egy 
utánpótláskorúakból felálló harmadik csapatunk is. Sakkozóink 
létszáma is bővült, nagyrészt gyerekekkel, és a pontokat is hozták. 
Teniszezőink a Fácános melletti óvodaépítés miatt sajnos új telepet 
kerestek, majd meg is szűntek. Motorosainknak ernyőszervezeti le-
hetőséget adunk, önállóan működnek, viszik a hírnevünket. A kö-
zeljövő nagy feladata tehát egy új sportcsarnok felállítása, valamint 
a tervezett medence megépítése. Ha sikerülne, évtizedekre megolda-
ná az egyre népesebb városi tömegsport infrastrukturális igényeit! 
– fejezte be az értékelést, illetve a kitűzött célok ismertetést a Gödi 
Sportegyesület elnöke.

Vasvári Ferenc

A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat 
a városnak a GSE

Beszélgetés dr. Horváth Lászlóval, 
az egyesület elnökével
A Gödi Sportegyesület keretében működő 12 szakosztályban a jelentős sportszakmai munka mellett 2013-ban is foly-
tatódtak a TAO-beruházások, sőt, a klubhoz újabb szakosztályok is csatlakoztak. Dr. Horváth Lászlóval, az egyesület 
elnökével közösen tekintettünk vissza az elmúlt esztendőre. 

Dr. Horváth László, a GSE elnöke
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KAJAK-KENU

Születésnapot ünnepelt a MAFC 
szakosztálya
Januárban ünnepelte második születésnapját a  MAFC Kajak-kenu 
Szakosztálya. Az ünnepség jó alkalom volt a közelmúlt eredményei-
nek összegzésére, s a jövő céljainak megfogalmazására is.

A budapesti székhelyű, 1897-ben alapított klub Kajak-kenu Szak-
osztályának telephelye a  Műegyetem (BME) alsógödi mérőtelepén 
található. A versenyzők közül többen a Gödi SE-ben Sinkó Lászlónál 
kezdték sportolói pályafutásukat. A szakosztály szakmai munkájáért 
ma Makrai Csaba és Pélyi Dávid felel. A  születésnapi rendezvényen 
részt vett többek közt dr. Bretz Gyula, a Műegyetemi Atlétikai és Foot-
ball Club elnöke, dr. Ábrahám Attila, a Magyar Kajak-kenu Szövetség 
főtitkára és Hüttner Csaba, az utánpótlás-válogatott vezetőedzője is.

– Számunkra nagyon fontos az  élsport. Figyelünk arra, hogy ne 
fejezzük be a  versenyeztetést az  ifi korosztálynál, hanem nyissunk 
az U23-asok felé, ahol jelenleg is három versenyzőnk hozza az egyre 
komolyabb eredményeket – fogalmazott dr. Slezsák István szakosz-
tályvezető.

– Jelentős előrelépésnek tartjuk, hogy az utánpótlás sikerei mellett 
tavaly már felnőtt eredményeket is produkáltunk. A  felnőtt gárdát 
tovább szeretnénk erősíteni, nem utolsósorban egy ütőképes női csa-
pattal, amely lassan kezd „összeállni”. A fiatalabb fiúk között is akad 
néhány olyan versenyzőnk, akik szép jövő előtt állnak. Ők már akár 
az  idei vb- vagy Eb-csapatnál is számításba jöhetnek, de a  nanjingi 
ifjúsági olimpiai részvételért is harcba szállhatnak. Mindezeken túl 
ősszel az oklahomai maraton világbajnokságon is szeretnénk jelen len-
ni. Alapozunk, készülünk a tavaszi meleg vizes táborra. Friss hírünk, 
hogy a Hagymási lányok egy öthetes floridai edzőtáborba utazhatnak 
a szövetség támogatásával. Rióban gondolkodva, akár már a váloga-
tott keretbe is beférhet egy-két versenyzőnk. Szerencséjük, hogy éppen 
korszakváltás kezdődött a  sportágban, s  ez újabb lehetőséget adhat 
számukra – nyilatkozta a Gödi Körképnek Makrai Csaba edző.

A szakosztály jelenleg hat korosztályos válogatott versenyzőt ne-
vel: Hagymási Anitát és Rékát, Sólyom Dórát, Freisták Pétert, Gecse 
Mártont és Luczó Bencét.

A nemzetközi eredmények közül kiemelkedik, hogy Hagymási Réka 
felnőtt világkupát nyert, U23-ban pedig Európa-bajnoki ezüstérmes 
lett. Testvére, Anita U23-ban 4. helyezést ért el a korosztályos világbaj-
nokságon. Az Oláh Gergely, Freisták Péter kajakpáros az ifjúsági ma-
raton Eb-n bronzéremmel zárt. Az Olimpiai Reménységek Versenyén 
Sólyom Dóra első lett, továbbá Freistákhoz hasonlóan bronzérmet is 
szerzett. 

V. F.

HASTÁNC

Országos hírnév felé tart 
az Orkhesztika Hastánc Klub
A 2007-ben alakult Orkhesztika Hastánc Klub előa-
dásait az elmúlt esztendőkben városi rendezvényeken, 
jótékonysági és sporteseményeken, gálákon, fesztivá-
lokon egyaránt láthattuk. A József Attila Művelődési 
Házban hetedik esztendeje hétről hétre készülő gödi 
formáció immár városunkon kívül is hírnevet szer-
zett. Saját koreográfiáikkal országos ismeretségre tet-
tek szert, és sikert sikerre halmoznak. 

– Minden felkérést szívesen fogadunk, hogy népsze-
rűsítsük e műfajt, s táncunkkal szórakoztassuk a kö-
zönséget. Nem titkolt célunk, hogy a hölgyek kedvet 
kapjanak e „legnőiesebb” tánc elsajátítására. Kezdő, 
középhaladó és haladó tudásszintű csoportokba sorol-
juk tagjainkat. Fontos megjegyeznem, hogy a begya-
korolt mozgásformák többsége saját koreográfiánk – 
mondta el lapunknak Sághy Judit, a klub létrehozója, 
vezetője, aki az elért sikerekről is beszélt. 

– Az  eredményeink közül kiemelném, hogy 2011-
ben 3. helyezést értünk el csoportos kezdő kategóriá-
ban a Tahmina országos hastáncversenyen. 2012-ben 
másodikok lettünk csoportos középhaladó kategóri-
ában a Mahasti nemzetközi hastáncversenyen, 2013-
ban pedig arany minősítést kaptunk Gyöngyösön, egy 
szárligeti versenyen pedig a  „Leglátványosabb előa-
dás” díját ítélték nekünk. Tavaly Ebner Janka tanítvá-
nyom először indult el egyéni felnőtt II. kategóriában 
a 18 és 40 év közöttiek versenyében a Tahmina orszá-
gos hastáncversenyen, ahol első lett – büszkélkedett 
tanítványai sikereivel a hastáncoktató.

V. F.

KÉZILABDA

Hazai mérkőzések
A GSE NB II-es felnőtt női kézilabdacsapata itthoni 
mérkőzéseit a Balázsovits János Sportcsarnokban 
az alábbi időpontokban játssza:

Gödi SE – Kinizsi TTK, február 16-án 18 órakor
Gödi SE – Dorog SE, február 23-án 17 órakor
Gödi SE – Szentistván SE, március 9-én 17 órakor
Gödi SE – Postás SE, április 9-én 17 órakor.

Az ünnepségen részt vett az szövetség részéről az olimpiai bajnok dr. Ábrahám 
Attila (álló sor, j2), a világ- és Európa-bajnok Hüttner Csaba (ülő sor j1) és 
a mellette ülő MAFC-elnök, dr. Bretz Gyula is

A József Attila Művelődési Ház nagyterme ideális 
helyszín a hastáncosoknak a gyakorlásra 
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GOLF

Lugosi Balázs újabb „sportsikere”
A gödi golfozót nagy megtiszteltetés érte. Arról már beszámoltunk, hogy 
az egykori játékos, majd oktató 2013-ban elnyerte az Év edzője (Best of Golf 
Award – Best Trainer of the Year) címet. Lugosi Balázst a közelmúltban a Ma-
gyar Golf Szövetség Bíróbizottságának elnökévé választották.

– Nagy megtiszteltetés és felelősség is egyben, ugyanis minden olyan sport-
szakmai döntést, amelynek harmonizálnia kell a  golfszabályokkal, mi ha-
gyunk jóvá. Emellett a mi feladatunk a golfbírók továbbképzése, a leendő bí-
rók oktatása és vizsgáztatása, de mi készítjük a szövetségi versenyek kiírásait 
és szabályzatait is. A napokban állítottuk össze a Lugosi Golf Iskola idei prog-
ramtervét, amely a junior és a felnőtt golfozóink versenynaptárát is tartalmaz-
za, valamint az edzőtáborok és a képzési időszakok rendjét. A programjaink-
ról az  iskola Facebook-oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. Továbbra is 
nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlásbázis szélesítésére. A junior korosztály 
számára egy ösztöndíjas rendszert készítünk elő a következő évekre – foglalta 
össze a teendőket Lugosi Balázs.

Emlékeztetőül: a  golf ismét szerepel a  2016-os nyári olimpia műsorán. 
A sportág a közelmúltban – hosszú távú fejlesztési célokra – jelentős állami tá-
mogatásban részesült.

VF

KAJAK-KENU

Havas Balázs a 2014-es  
szegedi vb-re készül
Havas Balázs egyike azon fiatal kajakos tehet-
ségeknek, akiknek sportolói pályafutása 2004-
ben Gödről, a  GSE-ből indult a  nemzetközi 
sikerek felé. Sinkó László, majd Makrai Csaba 
tanítványa ma a  Váci Vasutasban Csernák 
Károly irányításával készül. Családjával hosz-
szú évek óta Gödön él. A  Huzella Tivadar  
Általános Iskola egykori diákja a váci Madách 
Imre Gimnáziumban érettségizett, s  jelenleg 
az  I. Géza Király Közgazdasági Szakközépis-
kola pénzügyi-számviteli ügyintéző szakának 
hallgatója.

– Tizennégyszer lettem magyar bajnok, eb-
ből 12-szer a Gödi SE színeiben. Legkiemelke-
dőbb eredményeim maratoni távon: 2011-ben 
az  ifjúsági világbajnokságon 3. lettem, Eb-n 
egyesben és párosban is ezüstérmet nyertem, 
majd egy évvel később, szintén az ifjúsági vb-n 
egyesben és párosban is 3. helyezést értem el. 
2013-ban az U23-as korosztályban a portugá-
liai Európa-bajnokságot bronzéremmel zár-
tam, a dániai vb-n 4. lettem. 2011 óta vagyok 
tagja a  magyar maraton kajakválogatottnak 
– foglalta össze sikereit Balázs, akit 2012-es 
eredményei alapján a  Sportiskolák Országos 
Szövetségének gáláján egyéni díjazásban ré-
szesítettek. 

– Jelenleg a  téli felkészülésem zavartalan, 
eddig minden edzésen részt tudtam venni. 
2014-ben továbbra is képviselni szeretném 
az országot és Gödöt a nemzetközi versenye-
ken, a  szegedi U23-as síkvízi világbajnoksá-
gon, majd a  maratoni nemzetközi versenye-
ken is. Ezúton köszönöm jelenlegi és korábbi 
edzőimnek, Csernák Károlynak, Sinkó László-
nak és Makrai Csabának a  többéves felkészí-
tést, a gödi önkormányzatnak pedig a támoga-
tást – mondta befejezésül Havas Balázs.

V. F.

KAJAK-KENU

Alapító szakosztályvezetőjére emlékezett 
a GSE
Január 17-én lett volna 80 esztendős Hatlaczky Ferenc, a  GSE Kajak-kenu 
Szakosztályának alapítója, olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok kajakverseny-
ző, az első magyar, aki egyesben lett világbajnok. 

A Budapesti Építők tizenötszörös magyar bajnoka az  ötvenes évek egyik 
legsikeresebb kajakversenyzője volt. Kajak egyesben 10 ezer méteren 1954-ben 
világ-, 1959-ben pedig Európa-bajnokságot nyert. Az  1956-os melbourne-i 
olimpián – alig lemaradva a győztes Gert Fredriksson mögött – ezüstérmet 
szerzett, s ezzel végképp beírta nevét a magyar kajaksport történelemköny-
vébe.

„Barack, a  Kajakkirály” a Budapesti Műszaki Egyetemen építészmérnök-
ként diplomázott, s a később nívódíjjal is kitüntetett építész egyebek mellett 
a  dunavarsányi edzőtábor terveinek elkészítésében is közreműködött, sőt, 
amolyan „szabadidős hobbiként”, élvonalbeli kajakosoknak hajókat és lapáto-
kat tervezett.

A nyolcvanas évek elején az akkori gödi termelőszövetkezetben építészmér-
nökként vállalt munkát. Nyolcvanháromban az  FTC leselejtezett hajóinak 
ismételt hadrendbe állításával ő hozta létre a GSE immár 30 éves kajak-kenu 
szakosztályát. Az egyesület akkor Gödi MGTSZ SE néven működött, első el-
nöke pedig Gyenes Levente volt. 

A GSE alapító szakosztályvezetője 1986. szeptember 8-án hunyt el Buda-
pesten. 

2010-ben még virágzott a golfélet Felsőgödön, ahol Balázs is oktatott

Balázs 2012-ben, az ifjúsági maraton 
világbajnokságon, Rómában bronzérmes lett
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Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy megfejtéseiket minden 
hónap 25-éig küldjék meg szerkesz-
tőségünknek akár postai, akár elekt-
ronikus levélben.

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

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

A 2014. január havi számunkban 
közölt rejtvény megfejtése: „Látom, 
uraságod nem tud aludni.”

Gratulálunk a helyes megfejtést be-
küldőknek!

A nyertes ezúttal: Szabó Judit

Szerencsés megfejtőnk a Flabélos 
Alakformáló Stúdió 20 alkalmas 
bérletét nyerte.
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2600 Vác, Széchenyi u 4-6.

Mobil telefonszám: 06-30/983-8121
Vonalas telefonszám: 06-27/311-270
E-mai cím: vac@opticworld.hu
Honlap: www.opticworld.hu
Facebook: www.facebook.com/opticworld

- Expressz szemüvegkészítés minden korosztály számára.
- Komputeres szakorvosi és optometrista látásvizsgálat.
- Kontaktlencsék és ápolószerek értékesítése.
- Szemüvegjavítás, kiegészítők értékesítése.
- Üzletünk egészségpénztári elfogadóhely.
- Akciós ajánlatok.

Elérhetőségeink:

HIRDETÉS

30



Az akció 2014. február végéig érvényes.

Gödön a Bem utca környékén keressük fekete Juci cicánkat. Ismer-
tetőjelei: ritka szőrzet, kicsit lefittyenő szemhéj bal oldalt, s eset-
leg piros bolhairtó nyakörv. Kb. 3 éves, vékony testalkatú. Nagyon 
féltjük ebben a hidegben. A megtalálóra 10 000 Ft. jutalom vár! 
Kérem, csörögjön egyszer, visszahívjuk: +49 1573 8557569.

Cicánkat keressük!

10 000 Ft jutalom
a megtalálónak!

peugeot.hu

 

     Kombinált átlagfogyasztás: 3,8-7,5 l/100 km, CO2-kibocsátás: 98-175 g/km, modelltípustól függôen.

Szabadidő autó vagy praktikus egyterű? Most nem kell választani! A Peugeot Crossoverek ötvözik az egyterűek praktikumát és a modern terepjárók 
robusztusságát. A megújult Peugeot 3008 pilótafülkére emlékezető vezetőhelyével, az ESP-vel, az elektromos kézifékkel, az emelkedőn való elindulást 
segítő rendszerrel, a tempomattal és a Grip Controllal** a gondtalan vezetés élményét garantálja, hatalmas, variálható csomagtere pedig biztosítja, hogy 
semmit se kelljen otthon hagynia. A Peugeot 2008 könnyű manőverezhetőségével, kompakt méreteivel, magas vezetőhelyével a városi kalandorok és a 
fárad hatatlan utazók méltó társa.A Peugeot 2008 most akár 3 590 000 Ft-ért*, a megújult Peugeot 3008 pedig 4 590 000 Ft-ért* az Öné lehet.
*Az ajánlat a 2014. február 28-ig leadott ügyfélrendelésekre érvényes. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben! A Peugeot Hungária Kft. fenntartja magának a jogot az akció 
megváltoztatására. A képek illusztrációk.
**Változattól függően opció.

PEUGEOT 208

3 590 000 Ft*
-tól

 ÚJ PEUGEOT 308

4 590 000 Ft*
-tól

CROSSOVERT MINDENKINEK!
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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

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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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

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

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

• 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

Kineziológia - családállítás  

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

Galileo Galilei

Ha
– nem működik a párkapcsolatod,

– gyermeked tanulási nehézségekkel küzd
– betegséggel állsz szemben

–  sikertelennek érzed magad

Szeretett el várom jelentkezésed!

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

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.
Telefon:
(06-20) 9466-567,
(06-70) 589-0015

Eladó házat vagy lakást keresek 
Gödön. Telefon: (06-30) 488-0523 

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

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

15 méter magas, kiszáradt fenyőfa 
a föld felett egy méter magasságban 
elvágva, saját anyagáért – munkadíj 
fejében – elvihető. 
Telefon: (06-30) 952-8360

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

ROBOGÓVÁSÁR!

SZEMÉLYGÉPKOCSIK KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁSA, BIZOMÁNYOSI ÉRTÉKESÍTÉSE, 

HITELÜGYINTÉZÉS.

KARAMBOLOS, SÉRÜLT AUTÓK JAVÍTÁSA 
KÁRÜGYINTÉZÉSSEL EGYÜTT.

Autószerviz, javítás, olajcsere, gumiszerelés!

BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

S Á R G A B A R A C K
VÁ S Á R !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ELŐJEGYZÉSSEL, AKÁR 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS

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

Cím: Göd, Révay u. 16.

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

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

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

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

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

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

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

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

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

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

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

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

kazánszenek, kalodás tüzifa.

2131, Göd Pesti út 116. Tel.: 0627 345 098
HIRDETÉS
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www.bekesi.hu

ÉLEN
a növekedésben**

MAGYARORSZÁGON

BÉKÉSI-FÓT KFT.
2151 FÓT, MÓRICZ ZS. ÚT 40., TEL.: 06 27 358 270
2100 GÖDÖLLŐ, DÓZSA GY. ÚT 164., TEL.: 06 28 52 52 52

A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2014. január 1-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. *A garancia 3 év vagy 100 000 km, a kettő közül előbb elért 
érték erejéig. **2012 és 2013 jan.-szept. között a legnagyobb arányban a Dacia eladásai bővültek a top 10 autómárka között Magyarországon. Logan MCV vegyes 
fogyasztás l /100km: 3,5 - 5,8 CO2 -kibocsátás g/km: 99-135. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által 
előírt mérések eredménye. A képen látható autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, részletek márkakereskedésünkben!

•  Hatalmas, 573 literes, könnyen átalakítható csomagtér
•  Media Nav érintőképernyős multimédia rendszer
• Alacsony üzemeltetési költségek

Új Dacia Logan MCV
MAXIMÁLIS hely, 
MINIMÁLIS ár
már 2 170 000 Ft-tól

DAC Logan MCV Print v2 2014 JAN 173x124 Bekesi Fot.indd   1 1/24/14   4:56 PM

Rázza magát formába a Fitvibe
Full motion concept
edzésmódszerével!

Jöjjön el a Gödi Fitvibe Alakformáló

Stúdiónkba és formázza csodaszéppé testét:

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

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

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

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

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

Gödi Fitvibe

Alakformáló Stúdió

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

www.wellness-trade.hu

Nem minden rezgés
egyforma!

Ingyenes

próbaedzés

és akciós

bérletárak

Ne d� ljön

be az olcsó

utánzatok-

nak!



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

Szombati meglepetés
Minden szombaton 12-16h között az

ételárból 30% engedményt adunk.

15% engedményt kap,
aki elvitelre rendel ételt.

A kedvezményt csak péntek este 23 óráig történő
asztalfoglalásnál lehet igénybe venni.

A business menüre nem érvényes a kedvezmény.

A kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatóak össze!


