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Az ajánlat 3 szolgáltatásra kötött 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, új lakossági előfizetők részére érvényes, meghatározott digi-
tális kábel (D.3) területen digitális TV-előfizetésre, valamint meghatározott VDSL/FTTH, ADSL és IPTV területeken, 2014. március 2-tól visz-
szavonásig. Az Invilág csomag havi előfizetési díja a próbaidőszakot követően megnövekszik a 180 naptári napos próbaidőszak alatt fel nem 
mondott Start Extra kiegészítő és a választott tévé minicsomag havi díjával. Az akcióban részt vevő minicsomagokat keresd weboldalunkon. 

Ha  most fizetsz elő Invilág csomagban tévét, internetet és telefont tartalmazó 
ajánlatunkra két év határozott idejű szerződéssel, akkor fél évig díjmentesen

- plusz tévécsatornákat is adunk egy választható minicsomagban

-  és 0 Ft-os percdíjjal hívhatsz minden hazai vezetékes számot csúcsidőn kívül,  
sőt az inviteleseket csúcsidőben is.

Megrendelés előtt érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen elérhető 
szolgáltatásokról, kedvezményekről, árakról és választható minicsomagokról.

Invitel Pont: Vác, Széchenyi tér 34.
Értékesítőnk: Ottova Krisztiánné Tel.: +36 20 217 7136

Választható tévécsatornák, 0 Ft-os hívásdíjak
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Most hat hónapig több van benne
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TÁJÉKOZTATÓ GÖD VÁROS AKTUÁLIS PÉNZÜGYI 
HELYZETÉRŐL 

(Az összegek ezer forintban értendők.)

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számláin lévő összegek + pénz-
tár): 96 958

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számláin lévő összegek + 
pénztár): 8 369

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 23 937
A lekötött betétek összesen: 100 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő össze-
gek + pénztárban lévő összegek + lekötött összegek): 229 264

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: 0
A mai napig befolyt adóbevételek összege: 19 442
A normál �nanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 
10 millió forintot meghaladó tételek listája: 0

A fenti táblázat a 2014. február 26-ai állapotot mutatja.
Dr. Pintér György alpolgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2014. február 26.

Tájékoztatás a képviselői vagyonnyilatkozatokról
Forró Gábor, a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizott-
ság elnöke tájékoztatót tartott a képviselői vagyonnyilatkozatok 
leadásáról. Elmondta: a szakbizottság határozati javaslata szerint 
a nyilatkozatok elfogadhatóak. Valamennyi képviselő határidő-
re, megfelelő formában nyújtotta be a kötelező nyilatkozatot.

Beszámoló a rendőrség 2013. évi munkájáról
Tóth Csaba rendőrkapitány előterjesztésében és szóbeli kiegészí-
tésével hallgatták meg a képviselők a Dunakeszi Rendőrkapitány-
ság és a Gödi Rendőrőrs 2013. évi működéséről szóló beszámolót. 
Ennek tartalmáról részletesebben lapunk 5. oldalán olvashatnak. 

A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotása
A Göd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeleté-
nek megalkotására vonatkozó javaslatot dr. Szinay József cím-
zetes főjegyző terjesztette a  testület elé. A  számos szakember 
közös munkájának eredményeként elkészült rendelettervezetet 
a könyvvizsgálói vélemény rendeletalkotásra alkalmasnak nyil-
vánította. A város idei évi költségvetéséről (amelynek főösszege 
2 750 802 000 forint) dr. Pintér György alpolgármester nyilatko-
zott lapunknak. Az írást ugyanezen az oldalon külön közöljük.

Módosították a szociális ellátásokról szóló rendeletet
A képviselő-testület módosította az  önkormányzat által nyújt-
ható szociális ellátásokról szóló rendeletet. A  szavazás csupán 
technikai jellegű volt. A rendszer tökéletesítése érdekében ezúttal 
egy egyszerűsítés volt napirenden: a térítési díj csökkentését vagy 
elengedését kérőknek kérelmüket ezután a  szolgáltatást nyújtó 
intézmény vezetőjéhez kell benyújtaniuk.

Módosították az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatát
A javaslatot dr. Szinay József címzetes főjegyző terjesztette a tes-
tület elé. A módosításra azért volt szükség, mert az Alaptörvény 
előírása értelmében preambulumot kell alkotni a  szervezeti és 
működési szabályzat elé. 

INTERJÚ

Pénzügyi helyzetünk 
alakulása 2014-ben
Februári ülésén a  képviselő-testület 
elfogadta a város 2014. évi költségveté-
sét. A város idei pénzügyi helyzetének 
várható alakulásáról dr. Pintér György 
alpolgármesterrel beszélgettünk.

– Az előterjesztést áttekintve szembe-
tűnő, hogy a  korábbi évekhez képest 
lényegesen alacsonyabb a  költségvetés 
főösszege. Minek tudható be, hogy az idén kisebb költségvetésből 
gazdálkodik a város?
– A főösszeg csökkenése az államigazgatás egészét érintő tavalyi 
változásokkal függ össze. Az önkormányzati rendszer átszerve-
zésével bizonyos feladatok és természetesen az azokhoz tartozó 
források is járási hatáskörbe mentek át. Így kikerült a városi 
költségvetésből a pedagógiai szakszolgálat munkatársainak és 
az iskolákban dolgozó pedagógusoknak a bérköltsége is, hiszen 
tavaly januártól ezek az  intézmények közvetlenül az állam irá-
nyítása alá tartoznak. Csökkent az  önkormányzati dolgozók 
létszáma, és ebből következően a városi büdzséből �zetett köz-
tisztviselők bérköltsége is. Idén – mivel a szemétszállítást január 
1-jétől a 100 százalékban önkormányzati tulajdonú k�. végzi – 
a szemétszállítással kapcsolatos bevételek és kiadások is kikerül-
tek az önkormányzat költségvetéséből. 

– Egészen friss hír, hogy az állami hitelkonszolidáció második 
ütemének köszönhetően a város február 28-ával megszabadult 
a teljes hiteltartozásától.
– A kormány ezúttal mintegy 2 milliárd forintnyi hiteltartozást 
vállalt át az önkormányzattól, ami azt jelenti, hogy az idén a ki-
adási oldalon hiteltörlesztéssel már nem kell terveznünk. És ez-
zel nemcsak a tartozásunktól szabadultunk meg, hanem kikerült 
a költségvetésből az árfolyammozgás és a kamatlábak esetleges 
változásának kockázata, melyekkel eddig mindig számolnunk 
kellett.

– Mit mondhatunk az adóbevételek várható alakulásáról?
– A város legnagyobb adó�zetőjével kapcsolatban az  utóbbi 
időben meglehetősen ellentmondásos információk jutottak el 
hozzánk. Az adóbevételek várható csökkenéséről hivatalos tájé-
koztatást eddig nem kaptunk a cég vezetésétől, ezért az iparűzési 
adó idei évre tervezett összegét a 2013. évi tényleges bevételből 
kiindulva határoztuk meg. Ha a betervezett adóbevétel mégsem 
teljesülne, akkor akár sor kerülhet támogatási igény benyújtásá-
ra is az állam felé. De erről még korai volna nyilatkozni, hiszen 
– hangsúlyozom – a  cég jövőjével kapcsolatban hivatalos tájé-
koztatás a mai napig nem érkezett az önkormányzathoz. A többi 
adóbevétel várhatóan a tavalyi évhez hasonlóan fog alakulni.

– Mindent egybevetve hogyan foglalná össze: milyen költségve-
tést szavazott meg a testület 2014-re?
– Az elfogadott 2014. évi költségvetés elegendő forrást biztosít 
a város működéséhez, és emellett fedezetet fog nyújtani a Kastély 
Óvoda már megkezdett bővítésén túl további fejlesztésekre is.

Koditek Bernadett

Pintér György 
alpolgármester

KÖZÉLET
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Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2013. évi 
tevékenységéről
Markó József polgármester a Dunakeszi Kistérség 2013. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolójában arról beszélt, hogy a  társulás 
a  teljes megszűnés felé halad. Az  alapító négy településből mára 
csak Göd és Dunakeszi maradt meg, előbb Mogyoród, utóbb Fót 
is kilépett a társulásból. A bent maradó két város azonban egyes 
területeken a jövőben is együttműködik majd.

Beszámoló a Közterület-felügyelet 2013. évi munkájáról 
A szervezet tavalyi munkájáról dr. Szinay József címzetes főjegy-
ző adott áttekintést. Mint elmondta, a létszám megcsappanása és 
a személyi változások miatt a közterület-felügyelet tevékenységé-
nek hatékonysága a múlt évben kívánnivalókat hagyott maga után. 
Személyi és technikai fejlesztés is szükséges ahhoz, hogy a  szer-

vezet jelenléte érzékelhetőbbé váljon a  lakosság számára. Az ön-
kormányzat egy olyan számítógépes szo� ver beszerzését tervezi, 
amely leegyszerűsítené az adminisztrációs feladatokat, és hatéko-
nyabbá tenné a munkát. 

A képviselő-testület 2014. évi munkatervének 
módosítása
A Göd Városi Kommunikációs K� . kérése alapján a képviselő-tes-
tület ezentúl nem az aktuális hónap utolsó hetében, hanem néhány 
nappal korábban ül majd össze. Ez a változás lehetővé teszi azt is, 
hogy korábbi időpontra kerüljön át a Gödi Körkép nyomdai leadá-
sának ideje.

A képviselő-testületi ülésről készült tévéfelvétel megtekinthető az interneten:
www.goditemak.hu | Testületi ülések | 2014. 02. 26.

Erőteljesebb rendőri 
jelenlét, fokozott 
eredményesség
A  februári képviselő-testületi ülésen elfo-
gadták a  Dunakeszi Rendőrkapitányság 
Gödi Rendőrőrsének éves beszámolóját. 
Forró Gábor azt emelte ki, hogy örömteli 
tény, miszerint nőtt a rendőri jelenlét a vá-
rosban, mely kapcsán csökkentek a vagyon 
elleni bűncselekmények és több közlekedé-
si kihágás ügyében intézkedtek. Kovacsik 
Tamás kérdésére válaszolva  Tóth Csa-
ba rendőrkapitány elmondta, hogy tavasz-
szal a jól bevált gyalogos rendőrjárőr-szol-
gálat újraindul. Hlavács Judit megdicsérte 
a  beszámoló jól átlátható, alapos tartalmi 
kidolgozottságát és  az  abból megnyugta-
tóan kiolvasható eredményességet. A  kér-
dések és a hozzászólások után a dunakeszi 
rendőrkapitány még megemlítette, hogy 
a  felderítések száma  is megduplázódott 
az előző évhez képest, ami ugyan nem ad 
teljes megelégedésre okot, azonban a  pol-
gárok javuló biztonságérzete, mely a foko-
zott jelenlétnek – s ezen belül is a körzeti 
megbízottak intézkedéseinek – köszönhe-
tő, mindenesetre pozitív jelenség. A körzeti 
megbízotti szolgálat – Nevelek csatlakozá-
sát követően – újabb két fővel fog bővülni.

VPK

Díjmentes megjelenés 
gödi civilszervezeteknek
A Gödi Körkép szeretne segítséget 
nyújtani ahhoz, hogy az 1 százalékos 
adófelajánlások kedvezményezettjei 
a gödi civilszervezetek legyenek. Kérjük 
mindazokat a társadalmi szervezeteket, 
amelyek a lap áprilisi és májusi számá-
ban szeretnék díjmentesen nyilvános-
ságra hozni adószámukat, jelentkezze-
nek a korkep@god.hu e-mail címen. 

Gödi Körkép | 2014. 3. szám KÖZÉLET
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ADÓZÁS

A talajterhelési díjjal kapcsolatos 
tudnivalók
Tisztelt Gödi Polgárok!
Ahogyan erről már többször is adtunk tájékoztatást, törvényi előírás 
alapján talajterhelési díjat kell �zetni azon ingatlanok után, amelye-
ket nem kötöttek rá a műszakilag rendelkezésre álló csatornavezeték-
re. Az érintetteknek az éves vízfelhasználásaikról a vízfogyasztás évét 
követő év március 31. napjáig kell bevallást benyújtaniuk, és ezen 
időpontig a díjösszegeket is meg kell �zetniük. Miután városunkban 
(hasonlóan az ország településeinek többségéhez) jelentős számú ingat-
lan rákötése maradt el az elmúlt időszakban, az önkormányzati adó-
hatóság 2012 második félévétől intenzív „feltáró” tevékenységet végzett 
a talajterhelési díjak bevallásával és meg�zetésével kapcsolatban. Éppen 
a csatornabekötések országos mértékű, jelentős elmaradása miatti tör-
vénymódosítás eredményeként a  díjösszeg – a  2004-től megvalósuló 
fokozatos emelkedés után – 2012. február 1-jétől a korábbi mérték tíz-
szeresére emelkedett. Erre való tekintettel indokolt volt, hogy az önkor-
mányzat a díj�zetést illetően – környezetvédelmi szempontok, kismér-
tékű vízfogyasztás, „időközbeni” rákötés a csatornahálózatra, időskor, 
anyagi körülmények – különböző mértékű kedvezményeket biztosít-
son. Ez 2013. január 1-jétől átfogó helyi rendeleti szabályozással meg-
történt. A szabályozást – az első év tapasztalatai alapján – 2013 végén 
a Képviselő-testület megváltoztatta, a módosítások – melyek eredmé-
nyeként jó néhány eljárás, illetve intézkedés egyszerűbbé és könnyebbé 
válik, válhat az ügyfelek számára – 2014. január 1-jétől léptek hatályba. 

A tennivalók minél jobb megértése és áttekintése céljából készítet-
tünk egy, a kedvezmények igénybevételének lehetőségét is tartalma-
zó kimutatást, amely a  Gödi Körkép 2014. februári lapszámának 
18–19. oldalán található meg.

Felhívjuk a szíves �gyelmüket arra, hogy a bevallás(ok) elmulasztá-
sa miatt ismételhető mulasztási bírságolásra kerülhet sor, a be�zeté-
si határidők elmulasztása esetén pedig késedelmi pótlék felszámítá-
sával is számolniuk kell. Mindezek miatt tisztelettel kérünk minden 
érintettet, hogy – saját érdekében – az  elmulasztott bevallását és 
be�zetését haladéktalanul pótolja, illetve teljesítse.

A talajterhelési díjjal kapcsolatos, 2012. évre vonatkozó nyom-
tatvány a  www.god.hu honlapon a  Nyomtatványok → Adóosztály 
nyomtatványai → Talajterhelési díj bevallás → Talajterhelési díj bevallási 
nyomtatvány 2012. (elektronikusan kitölthető) útvonalon érhető el. 
A 2013. évi bevallási nyomtatvány szintén elérhető a városi a honla-
pon, a Talajterhelési díj bevallási nyomtatvány 2013. (elektronikusan 
kitölthető) címszó alatt, és emellett megtalálható a 2013. évre vonatko-
zó bevallások díj�zetéssel kapcsolatos adatait tartalmazó pontjának 
kitöltéséhez készített útmutató is. 

Természetesen a  nyomtatványok papíralapon is átvehetőek, mun-
kaidőben a  Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási 
időben pedig az Adóosztályon is.

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

Jakab Gábor, 
az Adóosztály vezetője

Tisztelt Olvasóink!
Ezúton szeretnénk elnézést kérni mindazok-
tól, akikhez február hónapban késve vagy 
egyáltalán nem jutott el a Gödi Körkép. A vá-
rosszerte tapasztalható terjesztési gondok oka 
az  volt, hogy a  lap kézbesítésével foglalkozó 
posta a  feladatot ezúttal nem a  saját kézbesí-
tőivel látta el, hanem egy vállalkozóra bízta, 
aki a  lapok terítését késve és sok hibával ol-
dotta meg. A  terjesztés hiányosságait tapasz-
talva a  posta ellenőrzését és haladéktalan in-
tézkedését kértük, illetve saját felméréseink 
eredményei és az olvasóktól hozzánk beérkező 
információk alapján folyamatosan tájékoztat-
tuk a posta vezetését arról, hogy mely címekre 
nem érkezett meg a lap.

Köszönetet szeretnénk mondani mindazok-
nak, akik megkerestek bennünket panaszuk-
kal, és segítségünkre voltak abban, hogy a ter-
jesztés hiányosságairól tudomást szerezzünk, 
és jelezhessük azt a posta felé. 

A februárban felmerült problémák kivizsgá-
lása még nem zárult le. A gödi posta vezetője 
szóbeli ígéretet tett arra, hogy a terjesztést a jö-
vőben a posta saját kézbesítőivel látja majd el, 
és a kézbesítés határidőn belüli teljesítését biz-
tosítani fogja. Erről jelenleg egyeztet a felettes 
szerveivel. A Gödi Körkép kiadója, a Göd Vá-
rosi Kommunikációs Nonpro�t K�. minden 
lehetőt elkövet annak érdekében, hogy hasonló 
fennakadások többet ne fordulhassanak elő.

Akik e-mailben, levélben vagy az  önkor-
mányzaton keresztül hozzánk fordultak, 
azokhoz a szerkesztőségi, illetve a postai pél-
dányokból mielőbb igyekeztünk eljuttatni a la-
pot. A még rendelkezésre álló példányok ere-
jéig a  továbbiakban is kivisszük a  lapszámot 
minden címre, ahonnan értesítést kapunk, 
hogy nem kapták meg az újságot. Szeretnénk 
felhívni a  �gyelmet továbbá arra, hogy azok 
az  olvasóink, akiknek van internethozzáféré-
sük, a lapszámok elektronikus változatát meg-
találhatják a www.goditemak.hu weboldalon.

A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeikkel, 
panaszaikkal, kérjük, forduljanak hozzánk 
a  korkep@god.hu e-mail címen, vagy a  2131 
Göd, Pf. 12. levélcímen. Minden visszajelzéssel 
nagy segítségünkre vannak!

Együttműködésüket, észrevételeiket még 
egyszer nagyon köszönjük, az  okozott kelle-
metlenségért pedig elnézést kérünk!

Koditek Bernadett 
főszerkesztő
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VÁLASZTÁSOK

A Gödi Szerb 
Önkormányzat felhívása
Tisztelt Gödi Lakosok!
A Gödi Szerb Önkormányzat nevében arra 
szeretném kérni Önöket, hogy segítsék Ön-
kormányzatunk eddigi munkájának folyta-
tását. Az  őszi önkormányzati választásokon 
idén is kiírják a helyi szerb nemzetiségi önkor-
mányzati választásokat, azonban ennek felté-
tele, hogy minél többen regisztráljunk szerb 
nemzetiségi önkormányzati választóként.

Regisztrálni egy erre rendszeresített nyom-
tatvány kitöltésével és a  Helyi Választási Iro-
dához való eljuttatásával lehet. Elvileg minden 
választópolgár postai úton kapott január elején 
a  Nemzeti Választási Irodától ilyen nyomtat-
ványt, amely sokszorosítható is. Ha nincs ilyen 
nyomtatványa, a  szerb nemzetiségi önkor-
mányzatnál is beszerezheti.

Amennyiben a  szerb nemzetiségi önkor-
mányzat jelöltjeire is szeretne szavazni az őszi 
helyi önkormányzati választások alkalmával, 
akkor a nyomtatvány A) pontját („Kérem fel-
vételemet a(z) … nemzetiségi névjegyzékbe”) 
kell kitöltenie a szerb nemzetiség bejelölésével.

Ha az április 6-i parlamenti választások al-
kalmával szeretne a  Szerb Országos Önkor-
mányzat listájára szavazni, akkor a  nyom-
tatványon a  B) pontot (Kérem, hogy a  fenti 
nemzetiség választópolgáraként történő név-
jegyzékbe vételem hatálya az  országgyűlési 
képviselők választására is terjedjen ki) ki kell 
töltenie. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a �gyel-
met arra, hogy az  országos önkormányzat 
listájára való szavazással csak az országos ön-
kormányzat által szerb nemzetiségi szószóló-
ként delegált személyt erősítheti meg a listára 
leadott voksával. Ugyanakkor, aki nemzetiségi 
választópolgárként regisztrálja magát a  par-
lamenti választásokra – B) pont kitöltése –, 
az elveszíti szavazati jogát a pártlistákra, azaz 
kizárólag az országos önkormányzat által ösz-
szeállított nemzetiségi listára adhatja le szava-
zatát. Így, amennyiben az  áprilisi parlamenti 
voksoláson pártlistára szeretne szavazni, ak-
kor nem szabad kitöltenie (bejelölnie) a nyom-
tatvány B) pontját.

Ha a fentiekkel kapcsolatban további kérdé-
se lenne, kérem, keressen a következő elérhető-
ségek valamelyikén:
Telefon: (06 30) 384-1782
E-mail: pandan@invitel.hu

Pandurovic Anica

PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK

Választási tájékozató
Tisztelt Választópolgár!
A Gödi Körkép előző számában már tájékoztattam Önöket az  or-
szággyűlési választásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. 
Most a szavazásnapi teendőket, illetve tudnivalókat veszem sorra. 
Csak akkor jogosult szavazni, ha a  személyazonosságát megfelelően 
igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:
a)  lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz 

a régi típusú, könyv alakú személyi igazolvány);
b)  személyazonosító igazolvány (kártya formátumú vagy könyv ala-

kú), érvényes útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított 
kártyaformátumú érvényes vezetői engedély. 

Azonban mindhárom csak a lakcímigazolvánnyal együtt fogadható el.

Kérjük, hogy még időben ellenőrizze igazolványainak érvényessé-
gét, mert ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság nem fogja 
átadni a szavazólapot, és a választójogát nem tudja gyakorolni!

Ha lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik a  szavazás napján, 
akkor a lakóhelye szerinti választási irodától 2014. április 4-ig kért és 
már megkapott nyomtatványt kell még magával vinnie az átjelentke-
zéssel szavazók részére kijelölt szavazókörbe (Polgármesteri Hivatal, 
2131 Göd, Pesti út 81.).

Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészségi álla-
pota folytán), úgy mozgóurnát a szavazás napján a szavazatszámláló 
bizottságtól kérhet. Mozgóurnát kérni csak írásban lehet, mégpedig 
úgy, hogy a kérelem legkésőbb a szavazás napján 15 óráig megérkez-
zen a szavazatszámláló bizottsághoz. Az írásos kérelemnek az alábbi 
adatokat kell tartalmaznia:

•  személyi azonosító jel
•  név
•  születési név
•  lakcím
•  anyja neve
•  cím, ahová a mozgóurnát kéri
• a mozgóurna igénylésének indoka.

Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet.

Amikor felkeresi a  szavazókört, a  szavazatszámláló bizottság kö-
teles ellenőrizni az Ön személyazonosságát. Ezután megkapja az Ön 
jelenlétében lepecsételt szavazólapot és a  szavazólap elhelyezésére 
szolgáló borítékot, melynek átvételét a  névjegyzék aláírásával kell 
igazolnia. A névjegyzék aláírásának megtagadása esetén a szavazat-
számláló bizottság a választópolgárt visszautasítja, így nem tud élni 
választójogával. A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használja 
a szavazófülkét.
-  Érvényesen szavazni a  jelölt neve melletti, illetőleg a  lista feletti 

körben, tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X).
-  Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat urnába 

dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazóla-
pot egy alkalommal kicseréli.

Tisztelt Választópolgár!
Amennyiben Önnek az országgyűlési képviselő-választással kapcsola-
tosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a Helyi Választási 
Irodához (2131 Göd, Pesti út 81., telefon: 530-041, fax: 345-279, e-ma-
il: valasztas@god.hu), vagy keresse fel – a választási jogszabályokat és 
nyomtatványokat is tartalmazó – a www.valasztas.hu internetes oldalt.

Dr. Szinay József, a HVI vezetője
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KEDVES GÖDIEK!
Szabó Imre vagyok, az Összefogás 2014 képviselőjelöltje, jelenleg országgyűlési képviselő, Magyaror-
szág utolsó környezetvédelmi minisztere!

A zöld ügyek képviseletét, a sportért és a közösségekért való munkálkodást tekintettem eddig is legfőbb 
feladatomnak, és ezekért kívánok dolgozni a jövőben is!

Voltam tanító, testnevelő tanár, főállású i�úságpolitikus, a Magyar Természetbarát Szövetség főtitkára, majd 
elnöke, önkormányzati képviselő. A Pest Megyei Közgyűlés volt elnökeként jól ismerem az agglomeráció-
ban élők gondjait, problémáit. Most is ezek megoldásában kívánok együttműködni Önökkel, a civilszerve-
zetekkel, a térség önkormányzataival. A közösségekkel való foglalkozást mindig is az életem részének tekin-
tettem, ezért bátran állítom, nem csak a nagypolitika szemszögéből ismerem az emberek mindennapjait.

Volt testnevelőként, edzőként a sportos és egészséges életmód híveként családommal, amikor csak tehe-
tem, eljárok kerékpározni, túrázni. Gyermekeimet a mozgás és a természet feltétlen szeretetére tanítottam 
és tanítom ma is. Öt gyermekem van, feleségemmel Leányfalun élünk, az előző kormány alatt megépült 
Megyeri-hídnak köszönhetően, Öntől 20-30 percre.

Célom az, hogy aktív és személyes kampányommal meggyőzzem Önt is arról, hogy mit és miként kívánok 
tenni a választókerületemben élő emberek mindennapjaiért.

Persze nem állítom, hogy mindenható vagyok, és mindent én tudok a legjobban, ezért kérem, az elkövet-
kező pár hétben kövesse figyelemmel kampánycsapatom tevékenységét. Remélem, hamarosan találkozni 
fogunk!

A VÁLTOZÁS 
ELKEZDŐDÖTT!

ADD TOVÁBB!

Szabó Imre
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ORSZÁGGYŰLÉSI 
VÁLASZTÁS

2014. ÁPRILIS 6.

Tuzson Bence
Pest megye | 5. választókerület
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VÁLASZTÁSOK

Bemutatkozó választási fórumot 
tartott a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom
A rendezvény kezdetén Sipos Richárd helyi elnök mutatta be 
a jelenlévő előadókat, Nyíri Márton országgyűlési képviselő-
jelöltet, valamint Balczó Zoltánt, a Magyar Országgyűlés al-
elnökét.  Ezt követően i�. Szabó Árpád, a helyi alapszervezet 
alelnöke röviden ismertette az immáron harmadik alkalom-
mal kiírt Jobbik Konyhakert Program menetét. 

Nyíri Márton, a Jobbik gödi országgyűlési képviselőjelölt-
je előadásában rámutatott arra, hogy a Fidesz-KDNP 2010-
es választási ígéretében megfogalmazottakkal szemben szin-
te teljes mértékben elmaradt az  elszámoltatás, mindössze 
hét ügy jutott el a vádemelés szakaszába. Hozzáfűzte, hogy 
a Jobbik egyik fő programpontjaként továbbra is zászlajára 
tűzi a valódi elszámoltatást, hiszen azt csakis olyan politikai 
erő tudja végrehajtani, amelyik nem vett részt az elmúlt 25 
év kormányzásában. A képviselőjelölt előadásában felhívta 
a �gyelmet arra is, hogy míg a Fidesz és a baloldali Össze-
fogás pártszövetség a választási kampányukban egymással 
riogatják az  embereket, addig a  Jobbik valódi programot 
készített, és tényleges megoldási javaslatokkal kívánja maga 
mellé állítani a választópolgárokat. 

Balczó Zoltán, a  parlament és a  Jobbik országos alelnö-
ke előadásában többször is felhívta a  �gyelmet a  jelenlegi 
kormánypárt kommunikációja és a valóság közötti különb-
ségekre. Elsőként a  minimálbér összegét említette: bruttó 
100 000 forint feletti összegről beszélnek 2014-ben, de ebből 
a kézhez kapott nettó összeg csupán 66 400 Ft.

Balczó Zoltán hangsúlyozta a keleti nyitás szükségességét, 
amelyet a Jobbik már négy évvel ezelőtt felvetett, csakúgy, 
mint a  közműszolgáltatók fogyasztói árainak törvényben 
történő maximalizálását. A földtörvény kapcsán elmondta, 
hogy a Jobbik eddig is mindent megtett és ezután is mindent 
meg fog tenni – akár népszavazás útján is – a magyar föld 
megvédése érdekében.

A rendezvény végén a  két meghívott előadó válaszolt 
a hallgatóság soraiból feltett kérdésekre.

V. P. K.

VÁLASZTÁSOK

Nagygyűlést tartott 
a Demokratikus Koalíció helyi 
szervezete
A Demokratikus Koalíció (DK) gödi szervezete 2012 januárjá-
ban alakult meg Vidák Árpád vezetésével. Az  azóta eltelt több 
mint két év során a gödi szervezet a saját rendezvényein számos 
alkalommal látta vendégül az országos párt politikusait. A József 
Attila Művelődési Ház dísztermében februári 21-én megtartott 
nagygyűlésre hivatalos volt dr. Vadai Ágnes, a DK országos alel-
nöke is, aki más elfoglaltsága miatt végül nem tudott részt venni 
az eseményen. 

A találkozó alkalmat adott arra, hogy a DK helyi szervezeté-
nek tagjai és szimpatizánsai körében bemutatkozhasson Szabó 
Imre országgyűlési képviselőjelölt, korábbi környezetvédelmi 
miniszter, aki Pest megye 5. sz. választókerületében az Összefo-
gás néven bejegyzett pártok, az MSZP, az Együtt PM, a Demok-
ratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar 
Liberális Párt közös jelöltjeként indul a választásokon. 

Az est további vendégei voltak: Kakuk György, a Demokrati-
kus Koalíció elnökségi tagja, Gréczy Zsolt, a DK szóvivője, Rónai 
Sándor, aki a Demokratikus Koalíció elnökének tisztjét tölti be 
Pest megye 5. sz. választókerületében, illetve dr. Vargha Nóra, aki 
a március 2-ára kiírt fóti időközi polgármester-választáson a Ma-
gyar Liberális Párt színeiben indult. 

Gréczy Zsolt, aki 2007 és 2009 között Gyurcsány Ferenc főta-
nácsadója volt, ma pedig az egykori miniszterelnök által alapított 
párt szóvivője, hangsúlyozta: „Ma mindannyian azért vagyunk 
itt, hogy Mesterházy Attila miniszterelnök legyen.” Az Összefo-
gás pártszövetség annak az esélyét teremti meg, hogy az azonos 
oldalon állók, de más-más pártokhoz tartozók egységes politikai 
erőként léphessenek fel a kormányváltás érdekében – fogalma-
zott egy kérdésre adott válaszában a  párt szóvivője. Az  egység 
szükségességére hívta fel a  �gyelmet dr. Vargha Nóra is, aki 
a közönség soraiban időnként tapasztalható nézetkülönbségek-
re reagálva kiemelte, hogy a közös cél érdekében az Összefogás 
valamennyi szereplőjének be kell látnia saját hibáit, és félre kell 
tennie az  esetleges sértettségeket. A  nagygyűlés végén Kakuk 
György és Rónai Sándor a  választások esélyeit latolgatták, és 
egybehangzóan arról számoltak be, hogy az  aláírások gyűjtése 
tapasztalataik szerint igen jó ütemben halad. 

K. B.

Nyíri Márton, i�. Szabó Árpád és Balczó Zoltán (balról jobbra) 
a fórumon

A rendezvényen bemutatkozott az Összefogás képviselőjelöltje, Szabó 
Imre (balra). Mellette Rónai Sándor, Gréczy Zsolt és Kakuk György
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KÖZÖSSÉGI ÉLET

Közösségi teremmel gazdagodott a város
Körülbelül nyolcvanszázalékos készültségi szint mellett adták át a  felsőgödi 
katolikus plébánia új épületszárnyát, a mintegy 105 négyzetméteres, előtérből 
és két helyiséggé alakítható nagyteremből álló Rumi Tamás közösségi termet. 
Az egyházközség vezetője a felszenteléskor hangsúlyozta, hogy a termet hasz-
náló csoportok nyitottak a más felekezethez tartozók, illetve a felekezeten kí-
vüli gödiek számára is.

2014. február 22-én délelőtt hálaadó szentmisére gyűltek össze a  hívek. 
A hat hónap alatt felépült közösségi ház felszentelésére eljöttek a környékbeli 
plébániák, a piarista rendet képviselő, illetve a Gödről elszármazott, avagy va-
laha itt szolgált atyák. A szentmisét Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök celeb-
rálta. Prédikációjában elmondta, nagy öröm számára, hogy a tíz esztendővel 
ezelőtti „öt P betűs” püspöki programja, azaz a „plébániai pingpongprogram 
püspöki parancsra” teljesülni látszik Gödön. 

A beruházást támogatta az egyházmegye mellett az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma is, melynek egyházügyekért is felelős szakállamtitkárságának kabi-
netfőnöke, Hegyi László is felszólalt az ünnepségen, hangsúlyozva a templomok 
mellett a közösségi házak fontos szerepét. Göd város önkormányzata is támo-
gatóan állt az építkezés mellé, a város vezetői pedig részt vettek az ünnepségen.

Az egyházközség tagjai vetített képes beszámolók segítségével mutatták be 
az építkezést, a névadó Rumi Tamás atyát, illetve azt a mintegy tizenöt féle kis 
csoportot, mely a plébánián birtokba veszi majd a z új épületszárnyat.

Az épület felszentelése szívmelengetően kedves esemény volt, életerős és 
aktív egyházközségként oly számú résztvevővel, hogy a kibővített plébánia-
épület is szűkösnek bizonyult. 

Az a bizonyos „öt P betűs” püspöki program pedig lám, nem üres szlogen: 
Miklós püspök olyan lendületes asztalitenisz csatát vívott az  udvaron felál-
lított pingpongasztalon a gyerekekkel, amit azok biztosan nem felejtenek el.

V. Pálfai Kinga

2014. január 28. és március 1. között Gödön 
elhunytak
Kammerer Ottó 62 éves 
Koleszár István 55 éves
Tánczos Ferenc 71 éves
Gerő András 60 éves
Péter Lajos Tiborné (sz.: Balogh Éva Klára) 79 éves

2014. január 28. és március 1. között Gödön 
házasságot kötöttek
Ferencz László és Albert Renáta
Horváth László és Makavei Hedvig
Kovács Árpád és Szabó Márta

IN MEMORIAM

Búcsúzunk Kenessey 
Zoltántól
Hosszan tartó, súlyos betegség után február 
10-én elhunyt Kenessey Zoltán. Nagy űrt ha-
gyott maga után. Tagja volt a Városfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottságnak, igazi lo-
kálpatrióta módjára harcolt a város érdekeiért, 
agilis, kitartó tenni akarás jellemezte egész éle-
tét, így bizottsági munkáját is. 

Minden felmerülő probléma orvoslására 
volt ötlete, megoldási javaslata. Máskor kri-

tikusan véleményezte 
a már megoldott felada-
tok esetleges hibáit, hiá-
nyosságait, de nem ma-
radt szótlan akkor sem, 
ha dicsérni kellett.

Szívesen ajánlotta fel 
kiterjedt politikai kap-
csolatrendszerét, ha ne-
hezen megoldható ügy 
került a  bizottság elé. 
Igazi harcosként védte 
közvetlen lakóhelyének, 
Felsőgödnek az  érdeke-
it, egyformán kezelve 
idősek és � atalok meg-
oldhatatlannak tűnő 
gondjait.

Zoli meghalt. Jó volt, 
hogy hosszú éveken át 
közöttünk ült, vitatott, 
érvelt, épített.

Nélküle nehezebb 
lesz. Sokkal nehezebb.

Kovacsik Tamás

Kizöldül a Bozóky tér
Közel 700 000 forintból újulhatnak meg a templom körüli terület zöldfelületei, 
térburkolatai és közterületi bútorai az idei év folyamán. A beruházás egy vissza 
nem térítendő, utó� nanszírozású pályázatnak köszönhetően indulhat meg. 

Hubayné dr. Horváth Nóra okleveles táj- és kertépítész terveivel pályázatot 
nyújtott be a Bozóky Gyula Alapítvány, az Ökotárs Alapítvány pedig pozitív 
elbírálásban részesítette a gödi projektet. A pályázati kiírás szerint közösségi 
munkával kell végrehajtani a beruházást, amely egyrészt a kapcsolatok erősö-
dését segíti elő az egyházközségen és a városon belül, másrészt megháromszo-
rozza az alapítvány önrészeként a kapott forintok mellé tett pénzösszeg értékét. 

A projekt megvalósulási fázisairól a  következő lapszámainkban beszámo-
lunk. Kérjük, kísérjék � gyelemmel a köztér megújulásával kapcsolatos későbbi 
felhívásokat. 

A Rumi Tamásról elnevezett közösségi termet dr. Beer Miklós váci megyés 
püspök (képünkön jobbról a második) szentelte fel
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MEGEMLÉKEZÉS

A kommunizmus 
áldozataira emlékeztek
Gödi hagyomány szerint a  Marignane téri kopjafánál 

koszorúznak a  megemlékezők a  Kommunizmus ál-
dozatainak emléknapján. A koszorúzást idén ünnepi 

műsor előzte meg a művelődési házban.
Elsőnek Markó József polgármester köszöntötte az  egybe-

gyűlteket. Azt, hogy mi jellemezte a  kommunizmus rend-
szerét, Halassy Olivér, az  első hazai mozgássérült olimpikon 
sorsán keresztül mutatta be, aki úszásban és vízilabdában 
szerzett elévülhetetlen érdemeket. Tragikus halálát azonban – 
két szovjet katona megállította a taxit, amelyben utazott, s őt 
és a sofőrt is agyonlőtte – elhallgatták, nem hozták nyilvános-
ságra.

Horváth Szilárd, a  Búzaszem Alapítvány elnöke, történe-
lemtanár, televíziós szerkesztő megemlékező beszédében arra 
hívta fel a � gyelmet, hogy a kommunizmus szörnyű emlékei 
itt élnek velünk a  mai napig is. A  volt szocialista országok-
ban még ma is sokkal rövidebb a  várható élettartam, mint 
Nyugaton, s ez többek között azért van, mert a kommunisták 
szétzúzták a társadalom közösségeit, amely az egyénnek biz-
tonságot nyújtott: az  egyházat, az  egyesületeket, a  kisközös-
ségeket. Márpedig bizonyított tény, hogy a gyülekezetbe járó 
hívők 10-12 évvel élnek tovább a nem hívőknél – hivatkozott 
Kopp Mária kutatásaira az előadó. De ugyanígy velünk élnek 

a  kommunista időszak történelemhamisításai. Példaként el-
mondta, hogy Magyarországon a  népbíróságok több embert 
ítéltek halálra a  fasizmus vádjával a  második világháború 
után, mint Ausztriában, Németország amerikai szektorában 
és Japánban együttvéve. Ez alapozta meg az „utolsó csatlósról” 
szóló újsághíreket és a máig tartó ilyetén vélekedést. 

A szónok szerint a  magyar kommunisták, ha hatalomhoz 
jutottak, rátörtek nemzetükre. Így volt ez 1919-ben, s 1948-tól 
1990-ig. Útjukat áldozatok tíz- és százezrei szegélyezték Ma-
gyarországon is. Horváth Szilárd szerint a kommunista bűnök 
legfontosabb oka a  tettesek istentelensége. Ezért törvénysze-
rű volt a  bűnök bekövetkezése. Ma  a  legfontosabb dolgunk, 
hogy a gyermekeket elvezessük Istenhez. Erre a hagyományt 
kell felhasználni. Azt a hagyományt, amely nem a múltat köti 
össze a jelennel, hanem az embert az Istennel. 

Az emlékező ünnepségen Babják Annamária színművész-
nő irodalmi összeállítását is meghallgathatták a  jelen lévők, 
Stefánné Kelemen Judit növendéke, Palocsi Brigitta pedig fu-
volán játszott. 

Az egybegyűltek végül átvonultak a Marignane téri kopja-
fához, ahol elhelyezték az emlékezet virágait, mécseseit, és egy 
perces néma főhajtással adóztak az áldozatok emléke előtt.

V. Pálfai Kinga

A megemlékező beszédet Horváth Szilárd, a Búzaszem Alapítvány 
elnöke, történelemtanár, televíziós személyiség tartotta 

A rendezvényen a város vezetői, az egyházak és az intézmények 
képviselői is részt vettek

SZŐD-NEVELEK HÍREI

Felhívás a neveleki csatornázással 
kapcsolatban
A csatornázással kapcsolatos kérdőívekkel házaló nevele-
ki önkénteseknek január ésfebruár hónapokban sikerült 
elérniük Nevelek állandó lakosainak zömét. Kérjük, hogy 
azok a lakosok, akik esetleg még nem kaptak kérdőívet, je-
lentkezzenek az info@nevelek.hu e-mail címen vagy a Nyár 
utcai dohányboltban. A  kitöltött szándéknyilatkozatok le-
adása továbbra is a tra� kban lehetséges.

Márciustól megkezdődik a telektulajdonosok megkeresé-
se is. Ezzel kapcsolatban arra kérjük a neveleki lakosokat, 

hogy aki a környezetében tud elérhetőségeket a telektulaj-
donosokhoz, írja meg az info@nevelek.hu címre.

Köszönjük! 

Elindult a komatál
Megszületett az  első komatálas baba! A  szomszédok több 
mint egy héten át kedveskedtek � nomságokkal a  fris-
sen bővült családnak. Ezúton is szeretnénk megköszönni 
a  felajánlásokat. Várjuk további kismamák jelentkezését 
a komatal@nevelek.hu e-mail címre.

A neveleki önkéntesek
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KÖRNYEZETVÉDELEM

Komoly bírság jár az engedély nélküli fakivágásért!
A közelmúltban ismét egy hatalmas ősfát kellett megmenteni, 
ugyanis a tulajdonos és a kivágásra vállalkozó sem ismerte a he-
lyi rendeletet. A  tájékozatlanság azonban nem ment fel senkit 
a  felelősség alól. Ezúttal egy pompás állapotú, harmincméteres 
fenyő érdekében léptek közbe a szemfüles szomszédok – és a ha-
tóság. 

Ahogyan arra már korábban is felhívtuk a lakosság � gyelmét, 
közterületen lévő fa, illetve egyes fafajok (például fenyő, dió) 
esetében a kertekben, magánterületen álló fák kivágására is en-
gedélyt kell kérni. Indokolt esetben a  szakbizottság nem gördít 

akadályt a kérelem elé, azonban az egészséges, a kertvárosi jelleg, 
a híresen jó gödi levegő megőrzésében aktív szerepet játszó fák 
védelme nem titkolt célja a városvezetésnek. 

Arra mindenképpen számítsunk, hogy a kivágandó fát pótolni 
kell, méghozzá megszabott fafajtával, a szakbizottság által kije-
lölt területen. A fakivágási kérelmeket a Városfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottsághoz kell beterjeszteni. Az eljárás illeték-
mentes, de minden esetben kötelező. Aki elmulasztja az engedély 
kérését, az 5000-től 150 000 forintig terjedő összegben sújtható 
pénzbírsággal. Az eljárást a Dunakeszi Járási Hivatal folytatja le.

A látogatás során szakmai konferencia keretében ismertették meg 
városunkkal és – a szakmai projekthez kapcsolódva – a helyi hul-
ladékkezelési eljárással a svájci küldötteket. Ellátogattak egy hul-
ladékválogatóba, s így a külföldi szakemberek megismerkedhettek 
a helyi begyűjtési és kezelési módokkal. A gödi és monthey-i hul-
ladékkezeléssel kapcsolatos problémák nagyon hasonlóak: mind-
két városban a hulladék mennyiségének csökkentése és a polgárok 
gondolkodásmódjának átformálása a  legnagyobb feladat. Keve-
sebb hulladékot „termelni” – ez volna a hulladékkezelési problé-
mák kezelésének alapja, hiszen a szállítási, lerakói és ártalmatla-
nítási díjak a legmagasabb tételei ennek a szolgáltatási szektornak.

A pályázat, melynek keretében a  gödi szakemberek és város-
vezetők ősszel tanulmányútra mehettek, majd ezúttal viszonoz-
hatták a meghívást, egy szakmai tanulmány elkészítéséhez kíván 

segítséget nyújtani. Ennek költségeit a Svájci–Magyar Alap � nan-
szírozta. A gödi szervezők bíznak abban, hogy a  tanulmányutak 
eredményeképpen a  szakmai anyag olyan ajánlásokat fog tartal-
mazni, amelyeket a mi hulladékkezeléssel foglalkozó szakembere-
ink hasznos gyakorlattá tudnak majd alakítani. 

A látogatás szakmai részén túl, a magyar vendéglátók igyekez-
tek az időkorlátok adta lehetőségek között minél többet megmutat-
ni a város kulturális életéből: így a svájci vendégek részt vehettek 
a Szökellő Táncegyüttes egyik próbáján, amely spontán táncházzá 
alakult, s  megtekinthették a  GödArt kiállítását is. Rövid kirán-

dulásokat tettek Vácon, illetve 
Budapesten, amely programok 
szintén elnyerték a  delegáció 
tetszését. Fabien Girard kul-
turális kapcsolatokért felelős 
munkatárs külön kiemelte, 
hogy fontos nekik a  gödi kap-
csolat, és nagy öröm számukra, 
hogy szakmai projekttel is ki-
egészült a két település együtt-
működése. Patrick Fellay, 
a szakmai programokért felelős 
szakember a látogatás élményei 
közül azt említette az  első he-
lyen, hogy számára Göd milyen 
kedves, szívélyes és nyugodt 
hely, ahol jó érzés lehet lakni. 
A hasonlóságok miatt úgy gon-
dolja, a készülő tanulmányban 
tudnak majd olyan iránymuta-
tásokat adni, amelyek haszno-
síthatóak lesznek Gödön is. 

V. Pálfai Kinga
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EGYÜTTMŰKÖDÉS

Testvérvárosi delegációt fogadott 
a gödi önkormányzat
Február elején szakmai és kulturális programokkal várták 
a  monthey-i delegációt Gödön. A  svájci testvérvárosból 
városvezetők és a  hulladékkezeléssel foglalkozó szakem-
berek is eljöttek.

Látogatás a Turai Szelektív Kft. telephelyén Fotó | Fabien Girard

A testvérvárosi és gödi szakemberekből álló munkacsoport a Rákospalotai Hulladékhasznosító Mű 
konferenciatermében tartott előadáson  Fotó | Fabien Girard
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A Kincsem Óvoda 
köszönetnyilvánítása
A Kincsem Óvoda 2014. január 24-én tartotta első egészség-
napját.

Az intézmény pedagógusai, dajkái és pedagógiai asszisz-
tensei rengeteget fáradoztak azon, hogy ez az esemény létrejö-
hessen. Az óvoda köszönetét szeretné kifejezni mindazoknak, 
akik hozzájárultak e nap sikeréhez! Azt tervezzük, hogy – ha-
gyományt teremtve – minden évben szentelünk egy-egy napot 
az egészséges életmód fontosságának. 

Az óvoda dolgozói

Légzéstanfolyam
a Búzaszem Iskolában

A Búzaszem Iskola Tanfolyamot indít a helyes légzés 
elsajátítása érdekében.

A tanfolyam időpontja: március 22., 29. és április 12.
Asztma és allergia gyógyítása légzéstechnikával.

Jelentkezés:
www.buteyko.hu, illetve buzaszem@buzaszem.hu

Nyílt nap a Kastély Óvodában
Tisztelt Szülők!
Ismét eltelt egy év… Búcsút veszünk az iskolába készülő 
óvodásainktól, és várjuk helyettük a  leendő óvodásain-
kat. 

Ezért óvodalátogatásra invitáljuk Önöket óvodáskorú 
kisgyermekükkel, 
2014. március 22-én szombat délelőttre, 9-től 11 óráig
• a Béke úti Kastély épületbe (Béke út 3.),
•  a Jávorka úti Hétszínvilág óvodaegységünkbe (Jávorka 

út 12.) és 
•  a Fácán óvodaegységünkbe (Rákóczi u. 23.). 

Lehetőségük lesz megismerkedni óvodánk pedagógu-
saival, dajkáival, nevelési céljával, oktató-nevelő munká-
jával, épületével, udvarával, csoportjaink helyiségeivel, 
hagyományaival, újdonságaival.

Találkozásunk során már kérhető az  óvodai felvétel 
iránti kérelem nyomtatványa is.

A délelőtt folyamán a gyerekek játszhatnak az óvodán 
belül, és szüleik felügyeletével az udvarokon is.

Minden kedves érdeklődőt, felnőttet és gyereket nagy 
szeretettel várunk!
Óvodánk honlapja: www.kastelykozpontiovodagod.hu
 

Karaszek Ernőné
óvodavezető

A Göd Városi Könyvtár 
gyermekrajzpályázatot hirdet 

a Madarak és fák napjára
4-18 éves gyerekeknek, a következő témákban:

Kányádi Sándor: Tarlón túzok lépeget
című versének illusztrációja

A túzok a puszta szimbóluma
Az év fája a mezei juhar

Az alkotásokat A/3 vagy A/4 méretben várjuk. 
A technika szabadon választott. 

A műveket április 18-ig fogadjuk könyvtárainkban.
(Göd, Pesti út 72., tel.: 27-532-155

vagy Kálmán u. 13., tel.: 27-345-101)
Díjkiosztás: 2014. május 11-én, 

a Madarak és fák napján
A rajzokat kiállítjuk május 8. és 20. között a központi 

könyvtárban (Pesti út 72.).

Baba-mama játszóház 
Havonta egy alkalommal ingyenes baba-mama 
játszóház a Szivárvány Bölcsődében!

A következő foglalkozás időpontja:
március 31., hétfő, 16 órától.
Helye: 2131 Göd, Komlókert u. 19–21.
Korcsoport: 0-3 éves korig.
Mindenkit szeretettel várnak a bölcsőde dolgozói!

Szülőcsoportos találkozó 
a Szivárvány Bölcsődében
Február 27-én a Városi Önkormányzat Szivárvány Bölcsődéje szü-
lőcsoportos találkozót szervezett az óvodába készülő gyermekek 
szülei részére.

A rendezvényre meghívást kaptak a helyi városi és a magánó-
vodák vezetői, akik részletesen tájékoztatták a szülőket az óvodai 
életről, valamint a beiratkozással kapcsolatos teendőkről. 

Ráczki Marianna bölcsődevezető hangsúlyozta a  bölcsődés-
kor meghatározó szerepét a  későbbi fejlődés alakulását illetően, 
amelyhez jelentősen hozzájárul az intézményben folyó magas szin-
tű nevelői-gondozói munka. 

Kiemelte továbbá a tevékenységekbe ágyazott tapasztalatszerzés 
fontosságát: a  sok mozgás, éneklés, mondókázás, ölbéli játékok 
már a korai tanulási folyamat részei, és alapját képezik a későbbi-
ekben kialakuló magasabb szintű kompetenciáknak.

Végezetül elmondta a szülőknek, hogy a bölcsődéskor végén ön-
álló, a szokásokhoz jól alkalmazkodó, fejlett szociális készségekkel 
rendelkező kisóvodások hagyják el az intézményt.

Gödi Körkép | 2014. 3. szám KÖZÉLET
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ÜNNEP

Téltemetés Gödön
Vízkereszttől hamvazószerdáig tart a farsang. Idén jó hosszúra nyúlt 
a két csöndes, befelé forduló évköri esemény, az advent és a nagyböjt 
közé eső, téltemető, hangos vígasságokkal, mókás jelmezekkel, har-
sánysággal, jó emlékű összejövetelekkel tarkított farsangi szezon.

A legkisebb óvodásoktól a  nyugdíjas klubokig valamennyi kor-
osztály élvezettel készült a  maga ünnepére. A  kisgyermekek 
saját csoportjaikban, jelmezbe bújva, táncolva ünnepelték a far-

sangot, s az általános iskolák is sorra megrendezték a maguk bálját. 
A Huzella Tivadar Általános Iskola farsangi bálja a  hagyomá-

nyoknak megfelelve a  nyolca-
dikosok keringőjével vette kez-
detét, melyen az  i�ú hölgyekké 
és �atalemberekké cseperedett 
„nagyok” ámulatba ejtették 
a  szülőket és az  alsóbb évfolya-
mos diáktársakat.

A Németh László Általános 
Iskolában nagy sikere volt a nép-
táncosok farsangjának, amely 
idén trópusi hangulattal fogadta 
a  résztvevőket, és természetesen 
táncverseny is szerepelt a progra-
mok között.

A Búzaszem Iskola a  növendé-
kei számára batyus bált rende-
zett, Konc király és Cibere vajda 
viadalával, jelmezes felvonulás-
sal, táncházzal. A  szülőknek és 
a  támogatóknak pedig a  farsangi 
szezon utolsó szombat estéjére 
szervezték meg a  IV. Búzaszem 
Jótékonysági Bált, amelyen kel-

ÜNNEP

A farsang kortalan

Az Alapszolgáltatási Központ Idősek 
Klubja farsangi mulatságot szervezett 
a  Duna-part Nyaralóházak színház-

termében. Vendégeket is hívtak, s  közel szá-
zan mókáztak együtt, kihasználva a  helyszín 
adottságait.

Dr. Pintér György alpolgármester nyitotta 
meg az  eseményt. Köszöntőjében megerősí-
tette, hogy a  farsang a  féktelenség, a  hangos 
jókedv, a  zene és a  tánc, valamint a  kuliná-
ris élvezetek időszaka. Nem valószínű, hogy 
az alpolgármester sejtette: néhány perc múlva 
Gyuris Irén tréfás hívogatójának áldozatává 
válik… A székely menyecskéket megszégyení-
tő incselkedés önfeledt derűt csalt a vendégek 
arcára. A szolgálat munkatársai közül többen 
felléptek, énekes és táncos produkciók sorra 
a  színpadra kéredzkedtek. A  rivaldafényből 
az  Idősek Klubjának tagjai sem maradtak ki: 
több tréfás jelenettel is készültek. Így megeleve-
nedett a színpadon Gedeon bácsi, az őt körül-
rajongó locsi-fecsi nők bálványa, a  Shopping 
királynők című műsor kisnyugdíjasokra írt 
adaptációja, akik a világhíres Karitász márká-
jú ruhákból válogathattak… 

Műsorral érkezett a Napos Oldal Nyugdíjas 
Klub és a Verőcei Nyugdíjas Klub is, s jó ebéd-
hez szólt a nóta, no meg egy kis táncra is sort 
kerítettek a fehér asztalok mellett.

V. Pálfai Kinga

A rendezvényen székely incselkedéssel köszöntötték 
a nyugdíjasok dr. Pintér György alpolgármestert

A nyugdíjasklub tagjai változatos jelmezekbe öltözve 
mulattatták magukat és egymást

A Mozgáskorlátozottakat Pártolók 
Klubjának összejövetelén sem 
maradhatott el a jelmezes felvonulás

A IV. Búzaszem Jótékonysági Bálon a BabTársulat jóvoltából ismét óriásbábok 
szoknyája alá bújtak az amatőr bábjátékos szülők Fotó | Dudás Gyula
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A gyermeki fantáziát híven tükrözték a jelmezek a Németh László Iskola 
farsangján is

A Huzella Iskola bálján a nyolcadikosok keringőztek, többen talán életükben 
először 

lemes vacsora mellett nagyszerű 
vendégművészek előadásaival és 
remek tánczenével kedveskedtek 
a megjelenteknek.

Több civil klub is tartott sa-
ját farsangi bálját, így például 
a  Mozgáskorlátozottakat Pár-
tolók Klubja, amelynek táncos 
mulatsága emlékezetes élmény 
volt a  művelődési ház vendégei 
számára.

Gödön oly jól sikerült a télűző 
farsangi hagyományok ápolása, 
hogy hamvazószerdára kipattan-
tak a  rügyek, virágaikat bonto-
gatták az  első primulák és hóvi-
rágok, s többen elvetették az első 
tavaszi vetőmagokat is a konyha-
kertekben.

V. Pálfai Kinga

EGYMÁSÉRT

Újabb programokat is tervez 
a gödi Rotary Club

Februárban jótékonysági bálon töltöt-
tek együtt egy színes estét a gödi Rotary 
Club tagjai és vendégei. A  társadalmi 
szervezet tevékenységéről és céljairól 
ebből az  alkalomból beszélgettünk 
Érdi-Krausz Gáborral, a klub elnökével.

– Mi az, amit tudni érdemes a  világ számos orszá-
gában jelen lévő nemzetközi szervezetről, a  Rotary 
Clubról? 
– A Rotary Club egy olyan világszervezet, amelyben 
az  élet különböző területein tevékenykedő embe-
rek igyekeznek jót tenni a közvetlen környezetükben 
és akár szélesebb körben is. A szervezet számára világ-
szerte fontos a barátság ápolása, a magas etikai alapel-
vek követése, a közösség számára hasznos tevékenysé-
gek értékeinek elismerése.

Mikor alakult meg a gödi Rotary Club, és milyen mó-
don van jelen a helyi közösség életében?
– A gödi szervezetet 2008-ban alapította meg né-
hány lelkes gödi lakos. A cél az volt, hogy egy olyan, 
a társadalom számára hasznos civilszervezetet hozza-
nak  létre, amelyben teret kapnak a különböző mun-
kahelyeken dolgozó és a szabadidejüket más-más mó-
don eltöltő emberek gondolatai és véleményei.

A gödi Rotary Club tagjai szinte valamennyien gödi 
polgárok, akik részt vesznek a  város életében, a  kü-
lönböző eseményeken. Emellett bárki számára díj-
mentesen látogatható ismeretterjesztő előadásokat is 
szervezünk különböző témákban. Mondok néhányat, 
a  teljesség igénye nélkül: gödi kultúrtörténet, üveg-
készítés, utánpótlás-nevelés a  labdarúgásban, vörösi-
szap-katasztrófa, genetika... 

Idén negyedik alkalommal szervezzük meg a nyá-
ri nemzetközi i� úsági táborunkat, ahova 15-16 � atalt 
várunk a  világ különböző pontjairól. A  tábor célja 
kettős: egyrészt szeretnénk megmutatni a külföldiek-
nek Gödöt, a  Dunakanyart, Budapestet és a  magyar 
kultúrát. Másrészt így lehetőséget tudunk biztosítani 
a  gödi gyerekeknek is arra, hogy itthon élvezhessék 
a nemzetközi közösséget, és ezáltal nyitottabbá válja-
nak a világra. Egyre több gödi diák vesz részt a Rotary 
külföldi táboraiban is. 

– Melyek a klub legfontosabb céljai a jövőre nézve?
– Szeretnénk bővíteni a tagságunkat. Minden új belé-
pő értéket jelent a klub számára, hiszen egyéni tudást, 
saját gondolatokat hoz magával. Újabb programokat 
is tervezünk: igyekszünk támogatni a gödi TopHázat, 
játszóteret fogunk felújítani, szponzorként  részt ve-
szünk a Göd Kupán. Régóta szeretnénk már tető alá 
hozni egy igazi téli városi programot. Sajnos az  idő 
„nem volt kegyes hozzánk”, de ettől még nem vetettük 
el az ötletet. Szóval, megyünk előre!

K. B.

Kapcsolódó TV-műsorok:
www.goditemak.hu | Közös dolgaink | 2014. 02. 20.
Híradó | 2014. 02. 27.
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Áll Rita főtörzsőrmester 2007 júliusa óta lát el szolgálatot Gödön, 
Tóth Richárd törzsőrmester pedig 2008. július 1-jén kezdte meg 
rendőri munkáját a Dunakeszi Rendőrkapitányság Göd Rendőrőrs 
állományában, közrendvédelmi járőrként. Körzeti megbízottként 
mindketten 2013 februárjától dolgoznak a város közbiztonságáért. 

Lapunk kérésére beszéltek ta-
pasztalataikról és feladataikról.

– A  járőrként eltöltött évek 
alatt jelentős hely-, illetve sze-
mélyismeretre tettem szert, 
és megkedveltem Gödöt kisvá-
rosi jellege és  hangulata  miatt 
– osztotta  meg velünk gondo-
latait Tóth Richárd. – Körze-
tem Felsőgöd teljes illetékes-
ségi területe: az  ipari vágány 
és  a  Szent László utca  által 
körülölelt városrész. Az  itt élő 
lakosság védelme mellett fel-
adatom a  Németh László Is-
kola, számos óvoda  és  egyéb 
közintézmény, valamint több 
kereskedelmi és vendéglátóhely 
biztonságának megőrzése.

– Jómagam már rendőr-
hallgatóként is Gödön voltam, 
s  az  eskütételt követően itt 

kezdtem meg a  tényleges szolgálatot is – vette át a  szót Áll Rita. 
– 2009 óta  járőrvezetőként tevékenykedtem, majd 2013. február 
1-jével megbízott, idén januártól kinevezett körzeti megbízottként 
látom el az  alsógödi területet, egészen Dunakeszi határáig. Tár-
samhoz hasonlóan iskolarendőr is vagyok. Ez a napi gyalogos, il-
letve gépkocsis területbejárás mellett különféle, a diákoknak szóló 
előadások megtartását is jelenti. 

– Munkánk során nyomon követjük a  területeinken zajló ese-
ményeket és az aktuális bűnügyi helyzetet. Igyekszünk minél több 
időt eltölteni közterületen és  preventív, megelőző tevékenységet 
folytatni, illetve részt venni az  állampolgárokkal való kapcsolat-
tartásban – tette hozzá az elhangzottakhoz Tóth Richárd.

A személyes kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében a kör-
zeti megbízottak telefonon és e-mailen is elérhetők:
Tóth Richárd: (06 20) 242-6732 és tothric@pest.police.hu,
Áll Rita: (06 20) 242-3392 és allrd@pest.police.hu.

A  felsorolt elérhetőségeken fogadják a  körzetekben élők kér-
déseit, észrevételeit, javaslatait. E két telefonszám azonban nem 
az azonnali rendőri intézkedés igénybevételére, hanem inkább ta-
nácsadásra és kapcsolattartásra szolgál. Személyes találkozásra ad 
lehetőséget a fogadóóra: Tóth Richárd a páratlan, Áll Rita a páros 
heteken keddenként 16 és 18 óra között a Rendőrőrsön várja a la-
kosságot.

Aki azonnali rendőri intézkedést szeretne, annak tanácsosabb 
a 107-et és a 112-őt hívnia, vagy a Dunakeszi Rendőrkapitányság 
közvetlen számát, a (06 27) 341-055-öt, vagy pedig a mindenkori 
járőr mobilszámát, a (06 20) 943-7676-ot. 

Áll Rita főtörzsőrmester

Tóth Richárd törzsőrmester

KÖZBIZTONSÁG

Körzeti megbízottak a város közbiztonságáért

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
Helypénz nincs!

Helyfoglalás: (06 27) 530-600 • Egyéb információ: www.god.hu
Asztal szükség esetén bérelhető: 500 Ft/alkalom

Szeretettel várjuk az eladókat és a vásárlókat!

Vásározzunk együtt!

KÖZÉLET
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KÖRNYEZETVÉDELEM

Városi nagytakarítás a Te Szedd! napján
Érdemes máris beírni a  naptárba május 9-ét, 10-ét 
és 11-ét. E májusi hétvégén Gödön várostakarítás-
ra hívják az  önkénteseket, az  iskolákat, a  cégeket, 
az  önkormányzati dolgozókat. Így csatlakozunk 
majd az  egész országban zajló Te Szedd! takarítási 

akcióhoz, amelynek keretében immár három esztendeje önkéntesek tízezrei 
szedik a szemetet az ország számos településén.
Gödön igen szemetes a  vasút melletti töltés, az  OVIT és a  főút környéke, 
valamint az  erdős területek, ahová nemritkán gépkocsival, sőt teherautóval 
hordják ki az illegális szemetet. Ezért a szervezők olyan találkozási pontokra 
hívják a takarításban segítőket, amelyeken sok szemetet találhatunk, – vagy 
ahová szívesen járunk, de a természet szépségeit elcsúfítja a rengeteg hulladék.
Néhány évvel ezelőtt az önkéntesek egyszer már kitakarították a várost. Ak-
kor a  Hulladék Munkaszövetség Tájsebészet akciójához kapcsolódva több 
száz köbméter szemetet szedtek össze. Az országos első helyünk (!) nyeremé-
nye akkor az volt, hogy az összes felmért illegális lerakó elszállítási és lerakási 
költségét állta a pályázatkiíró.
Most hasonlóan nagyszabású akciót terveznek. Kesztyűt és zsákokat biztosí-
tanak, és a szemét elszállításáról is gondoskodnak
A takarítási akciót a  város is támogatja, Gödön a  szervezést Dombi Rita, 
a Kommunikációs K�. munkatársa fogja össze. E-mail: dombirita@god.hu.
Az egyes találkozási pontokat és e pontok koordinátorainak adatait, akiknél 
majd jelentkezni lehet, az áprilisi Gödi Körképben adjuk meg.

A szelektív hulladék gyűjtése
A begyűjtés rendje az idei évben nem változik. Az in-
gatlanok elé kihelyezett sárga szelektív hulladékgyűj-
tő zsákot minden páratlan héten, az  adott körzetre 
érvényes szemétszállítási napon viszik el. Annyi 
cserezsákot hagynak, amennyi megtelt zsákot a lakó 
reggel 7 óráig kihelyezett az ingatlanja elé.

A sárga zsákokba kizárólag újrahasznosítható PA-
PÍR-, FÉM- és MŰANYAG hulladék kerülhet. A na-
gyobb kartondobozok a gyűjtőnapon (összelapítva és 
átkötve) a zsák mellé kihelyezhetők.

A zsákba nem tehető: veszélyes hulladék, kommu-
nális hulladék, ételmaradék, zsíros hulladék, zöld-
hulladék, gépjárműalkatrész és üveg.

Üveggyűjtő konténerek 
•  A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonpro�t K�. szék-

helyén (2132 Göd, Duna út 5.)
•  Alsógödön a CBA élelmiszerbolt mellett (a Pesti út 

és Jávorka utca sarkán) 
•  A CBA Príma mellett a Pesti úton (a régi Zöldfa)
•  SPAR / Gödi Ámbitus K�. (2131 Göd, Pesti út 174.) 
•  Az Oázis lakóparknál (a Kerekerdő és Németh 

László utca sarkán)

Használt háztartási zsiradék leadása
A konyhai munkálatok után megmaradt zsír és olaj 
szervezett leadása a Németh László és a Huzella isko-
lák konyhájánál elhelyezett gyűjtőedényben lehetsé-
ges, munkanapokon reggel 6 órától délután 15 óráig.

A lejárt gyógyszerek leadása
A lejárt szavatosságú és fel nem használt gyógysze-
reket minden gyógyszertár köteles átvenni a  lakos-
ságtól. 

Gépjárművek végleges kivonása
Kormányrendelet írja elő, hogy a  gépjármű tulaj-
donosa köteles a  forgalomból véglegesen kivonás-
ra szánt, hulladékká vált gépjárművet a  bontónak, 
a gyártónak vagy az átvevőnek átadni.

Használt galvánelemek elhelyezése
 1.  Kastély Óvoda (Béke u. 3.)
 2.  Huzella Tivadar Iskola (Pető� Sándor u. 48.)
 3.  József Attila Művelődési Ház (Pesti út 72.)
 4.  Fakusz Bt. (Pesti út 82.)
 5.  Településellátó Szervezet (Duna út 5.)
 6.  Németh László Általános Iskola (I�úság köz 1–3.)
 7.  Ady Klub (Kálmán u.13.)
 8.  Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Ady 

Endre u. 6.)
 9.  A Polgármesteri Hivatal udvara (a volt rendőrségi 

épület)
10.  Felsőgödi vasútállomás (hírlapárus)
11.  A  Penny Market üzletben a  rakodópultnál (itt 

használt villanykörték is leadhatóak)
12.  A Plus Áruház (Pesti út 176.) 
13.  Alsógödi vasútiállomás

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A szemétszállítási díj be�zetésének módja
A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonpro�t K�. negyedévente küldi ki 
ügyfeleihez a szemétszállítási díj be�zetésére szolgáló csekkeket.

A csekken szereplő összeget banki átutalással is be lehet �zetni a cég 
alábbi bankszámlaszámára:

MKB Bank: 10300002-10600115-49020014

A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a kiküldött számlán találha-
tó be�zetőazonosítót, a  számla számát, valamint a hulladékszállítás 
címét.

Hulladékszállítás ünnepnapokon
2014-ben a szemétszállítás rendje nem változik, kivéve, ha a szállítás 
ünnepnapra esik.
A 2014. évtől, ha a szemétszállítási nap ünnepnapra esik, a Gödi Hul-
ladékgazdálkodási Nonpro�t K�. akkor is végez szemétszállítást. 
A gyűjtőedényeket minden esetben reggel 7 óráig kell kihelyezni az 
ingatlan elé.

2014-ben az alábbi napokon is lesz szemétszállítás:
április 21. húsvét (hétfő)
május 1. munka ünnepe (csütörtök) 
június 9. pünkösd (hétfő)
augusztus 20. állami ünnep (szerda)
október 23. nemzeti ünnep (csütörtök) 
december 25. karácsony (csütörtök)
december 26. karácsony (péntek)
2015 január 1. újév (csütörtök)

Gödi Körkép | 2014. 3. szám KÖRNYEZET
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„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,
Te a népek hajnalcsillaga!...
Megviradt, fölébredett a föld, fut
A hajnaltól a nagy éjszaka.” 

(Pető�  Sándor: 1848)



„Látjátok ezt a  háromszínű kokárdát itt 
a mellemen? Ez legyen a mai dicső nap jel-
vénye. Ezt viselje minden ember, ki a sza-
badság harcosa; ez  különböztessen meg 
bennünket a rabszolgaság zsoldoshadától. 
E három szín képviseli a három szent szót: 
szabadság, egyenlőség, testvériség. Ezt 
tűzzük kebleinkre mindannyian, kikben 
magyar vér és szabad szellem lángol!” 

(Jókai Mór)



„A márciusi i� ak nem csak politikai vál-
tozást indítottak el, hanem a  polgári ér-
telmiség életmódját is megreformálták, 
letették a  mai modern életvitel alapjait. 
Hirtelen fontos lett az  egyéniség, a  kisu-
gárzás. Pető�  és társai divatot is teremtet-
tek: egy polgári jellegű, de mégis magyar 
viseletet. Képzelje maga elé Pető�  gyön-
gyökkel kihímzett kokárdáját, Vasvári lila 
bársony, nagyméretű kalapját, vagy a vö-
rös tollakat a kalapokon.” 

(Szabadságharcosok és divatdiktátorok – 
a márciusi i� ak; interjú Körmöczi Katalin 

történésszel)



„Milyen is volt?... Egészen � atal volt. 
A láng volt benne. Szertelen volt és gyön-
géd, táblabíró és őrnagy, huszonhat éves és 
Pető� , tudott angolul és franciául, megírta 
művét, és meghalt a hazáért. S a  leg� ata-
labb volt, a nemzet Benjáminja, a kedves, 
a  dédelgetett. Csendesen beszélünk róla, 
bizalmasan. Ilyen csak egy volt! – mond-
juk halkan.” 

 (Márai Sándor: Ég és Föld)


„A Nemzeti dalban is borzasztóan fontos 
neki az a sor, hogy »itt az idő, most vagy 
soha!«. Hihetetlen érzéke volt ahhoz, hogy 
a  történelmi pillanat elmúlik. Tudta, van 
olyan, hogy forradalmi helyzet... Az  em-
berek tűrnek, ameddig tűrhetnek, de ha 
a pillanat elmúlik, és nem történik semmi, 
akkor tovább fogják tűrni a  tűrhetetlent. 
A forradalmat nem lehet jegelni.” 

 (Petri György)



„Esik eső, fúj a szellő,
Hej, Windisch-Grätz, fogy az erő.
Hiába jössz tűzzel-vassal,
Mégse bírsz el a magyarral.” 

 (Kossuth-nóta)



 „Kossuth Lajos! Sokat szenvedett ő ér-
tünk! Monta a felesége: – Ne küszköggy te 
ezekkel, Lajos! De azt mondta: Nem enge-
dek! Kivívom!” 

(Szabó Lajos: Taktaszadai mondák)



„És addig semmi, 
addig csak bilincsek, tetvek és őrület,
és orosz feleség, 
– Vive la republique! –, 
és két orosz gyerek.
Ennyi, ennyi a vége. 
Ezt, ezt majd tagadjátok el! Vive la…” 

 (Csengey Dénes – Cseh Tamás: Pető�  
élete)



„Gödön is volt egy, a  Szabadságharcból 
származó szép kis síremlék [...]. A  váci 
csatában meghalt egy � atal lengyel her-
ceg, akit itt temettek el. Sírja a  Kincsem 
autóbuszmegállótól Budapest felé, pon-
tosan az  országút és a  régi Megyei út (a 
mai Köztársaság út) kereszteződésénél 
volt. A harmincas években a kovácsoltvas 
kereszt és a  sírt övező kovácsoltvas keret 
még megvolt, és a sírt ápolták. A háború 
után már csak a kereszt volt meg, később 
az is eltűnt...” 

 (Gyüre János írása – Gödi Almanach, 
1998.) 



„A márciusi i� ak nagy üzenete a márciu-
si ébredés, a  márciusi lobogás, a  márciu-
si akarat, a  márciusi tenni és változtatni 
tudás. Március 15. elsősorban Pető�  Sán-
dorék ünnepe, azoké a  � ataloké, akik el-
indítottak valamit, amit aztán nem is ők, 
hanem mások vittek tovább, de a  kezde-
ményezés bátorságát senki el nem vitat-
hatja tőlük.” 

(Markó Béla: Március 15. üzenete) 



„Azt a  kezet, amelynek nevében halálra 
ítélték, és képletesen ki is végezték az em-
bert, a  megbékélés után megszorítani le-
het, de megcsókolni soha.”
(Nemeskéri-Kiss Miklós, Kossuth „Kedves 

Ezredese”, Göd díszpolgára)



12 idézet – ’14 tavaszán
– a szabadságharcra emlékezünk –
1848. március 15. E dátum azt a 166 évvel ezelőtti napot jelöli, amely gyerekko-
runk óta a szabadság, a haza, a nemzet, a hősi helytállás szimbóluma. Költők 
zengtek, acélok pengtek, kokárdák fénylettek, arcok pirultak. Aztán másfél év 
múlva Európa csendes lett, újra csendes… Büszkén, szívünk felett nemzetiszín 
kokárdával, tizenkét idézettel emlékezünk arra a tavaszra, amikor néhány el-
szánt � atal hívószavára a magyarok új irányt adtak történelmünk szekerének...
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2014-ben ismét új kötettel 
jelentkezik a Gödi Almanach!
A város történetét és lakóit, kiemelkedő szemé-
lyiségeit, természeti és épített kincseit, jelentős 
eseményeit és hétköznapjait bemutató könyv-
sorozatból eddig 15 kötet jelent meg. Idén újabb 
kötettel gyarapodik a helytörténeti kiadványso-
rozat.

Kérjük mindazokat, akik Göd régebbi vagy 
közelebbi múltjával, értékeivel kapcsolatban 
olyan ismeretekkel rendelkeznek, amelyeket ér-
demes volna megosztani a  nyilvánossággal, je-
lentkezzenek! 

A Gödi Almanach szerkesztői szívesen fogad-
ják megkeresésüket.

E-mail: varoshaza@god.hu

A Költészet napja a Göd 
Városi Könyvtárban
Szeretettel várjuk az  érdeklődőket irodalmi 
kávéházunkba, ahol Zalán Tibor József Attila-
díjas költővel találkozhatnak.

Beszélgetőtársa Bozók Ferenc piarista szerzetes.
Időpont: április 11., péntek 18 óra
Helyszín: a József Attila Művelődési Ház nagy-
terme (Göd, Pesti út 72.)

„a hídon mostanában éj van
halk neszekkel vizet ér Az álom
leng a fényes hideg pókfonálon
alszik A lét zöld dióhéjban” 

Zalán Tibor: Közeledés (részlet)



„Ezt a napot mi, magyarok tettük ünneppé. Nem örököltük, nem kaptuk, 
hanem teremtettük. Teljesen és tökéletesen a miénk. Akkor is a miénk volt, 
amikor el akarták tőlünk venni. Nem adtuk. [...] Nem adtuk, mert a mi ün-
nepünk az a mi szabadságunk. Amíg lesz magyar, addig lesz március 15-e. 
Amíg lesz március 15-e, addig lesz magyar szabadság.” 

(Egy ünnepi beszéd 2004-ből)

Összeállította: TSE 

Egy gödi szabadságharcos, Nemeskéri 
Kiss Miklós

Nemeskéri Kiss Miklós (1820. no-
vember 22., Bikádpuszta – 1902. 
április 27., Párizs), Göd díszpolgára 
az  1948–49-es forradalom és sza-
badságharc egyik kiemelkedő ké-
pességű katonája.
1848. március 15-én az elsők között 
csatlakozik a  felkeléshez. Június 
elején már a  magyar forradalmi 
kormány nemzetőr őrnagya, s Buda 
gyalogos nemzetőrzászlóaljának 
parancsnoka. 
A szabadságharc leverését követően 
franciaországi emigrációba kény-
szerül. Idehaza birtokait elkoboz-
zák, s  távollétében „in e�  gie” (jel-
képesen) kivégzik. 
Két éven át hallgatója a metzi kato-
nai akadémiának, majd a  Sorbon-

ne-on mérnöki oklevelet szerez, s elhelyezkedik egy vasútépítő vállalatnál, 
melynek később vezérigazgatója lesz.
1851-ben felveszi a francia állampolgárságot, majd házasságot köt Mathilde 
Le Charron márkinővel, s a Villecerf melletti Saint-Ange-kastélyban tele-
pednek le. Házasságukból négy gyermek születik.
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy „az egész művelt világgal” levelezésben állt. 
Ízelítőül álljon itt egyetlen rövid (egyébként angol nyelvű) levél, amelyet 
Kossuth írt hozzá, aki amerikai útja előtt Nemeskérit nevezte ki angliai 
megbízottjának:

„My Dear Colonel! (...) Kedves Ezredesem!
Az Egyesült Államokba való utazásom előtt szükségesnek tartom, hogy 
az általam vezetett politikai ügyek felügyeletét és vezetését, Magyarország 
és Anglia érdekében olyan személyre bízzam, akinek hazám és irántam 
való megbízhatósága kétségtelen. Biztos vagyok benne, Ezredes, hogy 
Önben megvannak ezek a  tulajdonságok, ezért megbízom Önt Angliában 
a mondott politikai ügyek felügyeletével és irányításával, és e saját kezűleg írt 
irattal kinevezem Önt angliai képviselőmmé, és felhatalmazást adok Önnek 
arra nézve, hogy cselekedjék és tárgyaljon minden alkalommal, amikor 
Ön azt szükségesnek és hasznosnak látja, hazám és a  saját érdekemben, 
irányelveimnek megfelelően.

Kossuth Lajos
Magyarország Kormányzója”

(Forrás: Hadtörténeti Közlemények, 5. évf., 1958., Budapest) 
W. B.

Zalán Tibor, költő
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Az Olajfa Galéria megszűnését 
követően a  helyi művészek 
keresték a  rendszeres kiállí-

tás, a  közönséggel való kapcsolatte-
remtés lehetőségét. Partnerre akadtak 
a  Duna menti Cégcsoport vezetője, 
Zelei János, illetve a cégcsoporthoz tar-
tozó Aphrodite Hotel igazgatója, Szűcs 
Miklós személyében, akik állandó he-
lyet biztosítanak a gödi alkotóknak ki-
állításaikhoz és egyéb kulturális prog-
ramjaikhoz.

Borbély Ferenc Gusztáv gra�kusmű-
vész szervezte az  első, február elején 
megnyílt tárlatot, amely közös bemu-
tatkozása volt a  művészcsoport tagja-
inak. A  megnyitón elhangzott, hogy 
ezentúl havi gyakorisággal láthat új ki-

állításokat a gödi közönség, de a szer-
vezők tervei között irodalmi estek és 
családi programok is szerepelnek. 

A kiállítók között ezúttal Borbély Fe-
renc Gusztáv mellett Gál Lehel, Farkas 
Csaba és Benkő Viktor festőművész, 
Szalma Edit és Szegedi Katalin gra�-
kus, Hegedűs Erzsébet üvegművész, 
Bartha Tóni bábszínész, Vertel Andrea 
keramikus, valamint Bakos Miklós és 
Török László fotóművész szerepelt.

Legközelebb április 2-án, Hús-
vét 2014 címmel nyílik kiállítása 
a  GödArtnak az  új helyszínen, ahová 
minden érdeklődőt szeretettel várnak.

V. Pálfai Kinga
Fotó: Varga Somogyi Tibor | vstphoto

Új kiállítási helyszínre lelt a GödArt művészcsoport

Benkő Viktor: A boldogság kék madara

Hárman az alkotócsoportból: (balról) Vertel Andrea, Szalma Edit és Szegedi Katalin

Az új kiállítóhelyen most először mutatkozhattak be közös tárlaton a GödArt alkotócsoport tagjai

Bartha Tóni: Vitéz János és barátai
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A sajtó képviselőit a  tehetségku-
tató énekverseny ötletgazdája 
és főszervezője, Wernke Ádám 

köszöntötte. Az idei rendezvény fővéd-
nöke Tuzson Bence területi fejlesztési 
biztos, aki a  sajtótájékoztatón arról 
beszélt, hogy a  Dunakanyar Hangja 
rendezvénysorozat jó példája az  ösz-
szefogásnak, hiszen a versenyre az or-
szág minden pontjáról, sőt a határokon 
túlról is érkeznek versenyzők. A részt-
vevők számára ez  a  verseny akár egy 
előadói karrier kezdetét is jelentheti. 
A fővédnök szerint az ilyen rendezvé-
nyeknek köszönhetően még szorosab-
bá fűződik a régióban élők közötti kap-
csolat, és még színesebbé válik térség 

kulturális élete. A versenyre jelentkező 
énekesek produkcióit ötfős zsűri fogja 
megítélni, amelynek tagjai: Farkas Pál 
karmester, Dunakeszi zeneiskolájának 
igazgatója; Kullai Timi énekes, a Mega-
sztár egyik korábbi felfedezettje; Toldi 
Tamás művészeti díjas énekes, dalszö-
vegíró; Karacs Miklós énekes, zenész, 
a  Csomópont Tehetséggondozó Prog-
ram vezetője, valamint a zsűri elnöke, 
Patkó Béla Kiki énekes, előadóművész, 
az Első Emelet zenekar frontembere.

Az előzsűrizés március 8-án meg-
történt, az  elődöntőt március 15-én, 
míg a  döntőt március 22-én rendezik 
meg Dunakeszin, a  VOKE József At-
tila Művelődési Központban. Mivel 

a  tehetségkutató énekverseny hivata-
los médiatámogatói között ott szerepel 
a  Gödi Körkép és a  Göd Városi Tele-
vízió is, kettős érdeklődéssel várjuk, 
hogy 2014-ben vajon ki lesz a Dunaka-
nyar Hangja.

W. B. 

Idén vajon ki lesz  
a Dunakanyar Hangja? 
Márciusban immár ötödik alkalommal rendezik meg a Dunakanyar Hangja 
Tehetségkutató Énekversenyt. A  szervezők sajtótájékoztató keretében, a  du-
nakeszi Part Café étteremben számoltak be az idei rendezvénysorozatról. 

Az immár ötödik alkalommal megrendezett 
regionális tehetségkutató verseny zsűrije
 Fotó | Molnár Tamás 

Tavasz a télben
Az Őszikék Egészségmegőrzők Klubja február közepén ki-
állítással jelentkezett a  József Attila Művelődési Házban. 
A csoportos tárlat alkotói között Urbán Istvánné fotóival, 
Tóthné Schütz Katalin gra�káival és festményeivel, Temesi 
Attila szintén a festményeivel mutatkozott be.

A klub közel másfél éve alakult, azzal a  céllal, hogy 
az egészség, és főleg a lelki egészség területén segítsék egy-
mást a  tagok. Rendszeres klubdélutánjaikon spirituális 
előadókat és más szakembereket látnak vendégül, közös 
kirándulásokat szerveznek gyógyító helyekre, elsősorban 
a lelki feltöltődés céljából.

A Tavasz a télben című kiállítás a pozitív érzések közve-
títésével jól illeszkedett a klub ars poeticájához, a megnyi-
tó kedves, családias hangulata pedig jó hatással volt a tár-
lat népszerűsítésére.

VéPéKá

Az amatőr művészek tárlatán fotókat, festményeket és gra�kákat 
is láthattak a művelődési ház kiállítótermének vendégei 

Örökbefogadó nap
A megkínzott vagy balesetet szenvedett állatok befogadá-
sával és mentésével foglalkozó Tetovált Állatmentők Állat-
védelmi Egyesület szeretettel vár mindenkit 2014. március 
22-én a dunakeszi Tesco áruház mellett található Alpha-
zoo Áruházban (2120 Dunakeszi, Fő út 190.) tartandó 
örökbefogadó és adománygyűjtő napjára.

A rendezvény délelőtt 10-től 17 óráig tart.
Kérjük, ajánlja ismerőseinek is a  rendezvényt, hogy mi-
előbb szerető családba kerüljenek védenceink! Segítsen, 
hogy mi is segíthessünk!

Kérjük, személyi jövedelemadója 1 százalékának felajánlá-
sával támogassa egyesületünk céljait!
Adószámunk: 18210527-1-13
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Az alsógödi utcácska sa-
roktelkének ravaszul 
mintázott kőkerítése 

már messziről elárulja, hogy 
odabenn különös dolgok várják 
a gyanútlan látogatót. És való-
ban, mielőtt még belépnénk 
a műterembe, már a kertben kí-
váncsi tekintetek kereszttüzébe 
kerülünk: kutyák, macskák, 
madarak, különös emberkék 
�gyelik minden mozdulatun-
kat. Megannyi színes kerámia-
szobor.

– Kedves Andrea, az  ön édes-
apja, Vertel József, a  kiváló 
gra�kus, a  huszadik század 
talán legtermékenyebb hazai 
bélyegtervezője volt.
– Igen, ő bő négy évtizeden ke-
resztül volt meghatározó alakja 
a  magyar bélyegművészetnek. 

Közel 500 bélyeget, illetve bélyegsorozat készített idehaza, s  leg-
alább kétszázat külföldi felkérésre. Ha jól tudom, Magyarorszá-
gon ő volt az egyetlen bélyegművész, aki, dacára a vasfüggönynek, 
ENSZ megrendelésre is dolgozott. 

– Boldogult úr� koromban magam is lelkes �latelista voltam, 
s nagyon jól emlékszem az ő bélyegeire. Az édesapja mikor nyo-
mott először ceruzát az ön kezébe?
– Még egészen picike kislány lehettem... Apunak volt egy kis utazó-
táskája, egy mappája és egy háromlábú széke. Amikor járta a vidé-
ket, a világot, rajzolgatott. Teszem azt, leült Prágában a Vencel tér 
közepén, és ami ott megtetszett neki, azt lerajzolta vagy megfestette.
Ahogyan cseperedtünk a nővéremmel, nekünk is lett saját map-
pánk, háromlábú székünk. Számunkra a világ legtermészetesebb 
dolga volt, hogy ha elindultunk egy tengerparti nyaralásra, akkor, 
mondjuk, a rijekai kikötőben ott ült a parton apu, jobbról-balról 
két pöttöm kislány, és rajzolták a böhöm nagy hajókat.
Valószínűleg előbb fogtam a kezembe ceruzát, mint ahogy meg-
tanultam beszélni. Végigrajzoltam az  életemet. Kisiskolásként, 
emlékszem, állandóan matattam a  tanórák alatt. Például színes 
drótokból hajlítgattam mindenféle �gurákat, s  textilből készítet-
tem hozzájuk fejet, kezet, lábat.

– Hogyan került a tűz, pontosabban az égetőkemencék közelébe?
– Talán tízéves lehettem, amikor apu elvitt az  Ernst Múzeumba 
egy Kovács Margit-kiállításra. Hogyan is mondják manapság? Sza-
bályosan padlót fogtam. Azonnal tudtam, hogy én egész életem-
ben ezt akarom csinálni. Megkértem aput, hogy szerezzen nekem 
agyagot. Édesapám dömösi születésű, s ott a közelben működött 
egy agyagbánya, s onnan hozott nekem egy komolyabb mennyisé-
get, ahogyan volt, fűcsomóstul, sárosan, koszosan.
Elkezdtem mintázgatni, csak úgy, a  magam gyönyörűségére, és 
temperával színeztem a  �gurákat. Ez így ment 14 éves koromig, 
amikor is felvettek a „kisképzőbe”, s következett négy olyan esz-
tendő, amikor már „hivatalosan” is, azaz tanárok segítségével is-
merkedhettem az agyaggal.
Beleszerettem a kerámiába. Életre szóló, múlhatatlan szerelem lett 
belőle. Fér�t soha úgy nem szerettem, mint az agyagot. Aztán 18 
éves koromban megijedtem e fene nagy szerelemtől, és a gra�kával 
kezdtem próbálkozni. De hát ugye az édesapám gra�kus, a nővé-
rem szintén gra�kus, tehát volt két olyan „magasság” a családban, 
amit meg kellett volna ugranom. Ezért a  fehér papír engem gör-
csössé tett. A görcstől pedig csak rosszat csinálhat az ember.

INTERJÚ

Agyagból formált mesevilág
Az idén Vertel Andrea kerámiaművész kapta a Göd Város Alko-
tó- és Előadóművésze díjat, melynek átadására a Magyar kultúra 
napja alkalmából rendezett városi ünnepségen került sor. „Sze-
mélyisége, közösségi tevékenysége, a  művészet iránti szeretete 
és alázata, valamint a város kulturális életében önzetlenül részt 
vállaló egyénisége miatt nyerte el a város önkormányzatának 
rangos elismerését” – hallhattuk a laudációban.

Vertel Andrea kertjét benépesítik tündérmesébe illő saját teremtményei Fotó | Varga Somogyi Tibor | vstphoto

Az alkotó munka közben
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– Először jó tíz-tizenöt éve a Művészetek völgyében, a legendás 
Malomszigeten találkoztam az ön munkáival. Magával ragadott 
ez a különös mesevilág. Valamiféle ősi derű árad a �guráiból, 
egyfajta életigenlés. Még a szomorú tekintetű marabu is mintha 
éppen rám kacsintana: nyugi, öreg, hamarosan kisüt a nap! Azt 
gondolom, a műértő vásárlók egymásnak adják a kilincset…
– Amióta megszűnt a Képcsarnok, s Pesten bezárt a Csók István 
Galéria, a Mednyánszky Terem, a galériás eladásaim erősen meg-
csappantak. Mit tehet ilyenkor az ember lánya? Egy jó szakem-
berrel ménkű forintokért készíttet egy takaros honlapot, aztán, 
ha azzal nincs megelégedve, egy újabbat, majd egy még annál is 
újabbat. Véletlenül hall valahol a keresőoptimalizálásról, és már-
is jöhet a negyedik weblap.
Tudja, az én dolgaim nem igazán abba a steril, galériás környe-
zetbe valók, ahová benyitva azt gondolja a vásárló, hogy ott olcsó 
dolgot nem fog látni. Én a  �guráimat leteszem a  földre, ahová 
valók, s az sem baj, ha saras lesz a felverődő esőtől. 

– Többnyire kerti kerámiákat készít. Az  ön madarait, békáit, 
vízköpőit, különös teremtményeit legyőzi tehát a  kerti törpe, 
a gipsz gólya és a fröccsöntött milói Vénusz?
– Méghozzá simán, minden különösebb erőlködés nélkül. Mi-
előtt megkérdezné: azért, mert olcsóbbak. Higgye el, a  kerté-
szetek többsége sem a  méregdrága japán bonszaiok eladásából 
él meg, hanem az  évelő növényekéből. Nem tudok konkurál-
ni a  kétezer forintos műanyag teknőssel, mert nekem csupán 
az anyagköltségem több annál.

– És a külföldi piac?
– Egyszer valaki, akinek nagyon tetszettek a munkáim, elém állt 
azzal, hogy ő bizony kivinne tőlem néhány kerámiát Hollandiába, 
ahol ismeri a piacot, még ügynöke is akad, próbáljunk szerencsét. 
Nosza rajta, mondtam, nem tartottam vissza őt. Nos, az  ottani, 
igen exkluzív kertészetek kínálatába nem fértek bele a  dolgaim. 
Ugyanis drágállották, mivel az én �guráimnál a holland kerti tör-
pék is olcsóbbak. Ezek után az újdonsült mentorom az ottani galé-
riásoknál próbálkozott. Azok viszont nem hitték el, hogy ez igazi 
művészet, mert hogy túlságosan olcsó.
Egyébként is, egy vagyonba kerül a kerámiák külföldre szállí-
tása. Ha egy idelátogató turistának megtetszik egy munkám, 
akkor a szállítási költség körülbelül ugyanannyi, mint a kerá-
miaszobor ára.

– Itt a környéken a kerámiaverebek azt csiripelik, hogy május 
elsején lesz valami különleges dolog Vácott…
– Papp László barátom, a neves műgyűjtő, hosszú esztendők óta 
jobbnál jobb kiállításokat szervez Vácon. A  korábban a  Hincz 
Gyula-gyűjteménynek otthont adó épületben is hatalmas és iz-
galmas anyagot hozott össze. 
Tavaly ősszel magam is adományoztam egy nagyobb kollekciót 
Vác városának, amit állandó kiállítás keretében, mások mun-
káival együtt mutatnak be a közönségnek. Ez a tárlat tavaly ok-
tóberben nyílt meg, s a kerámiáim a ház kertjében kaptak he-
lyet. Ám pontosan az én dolgaim mögött ott az épület csupasz 
fala, ami nekem fájóan üres. Gondoltam, ha már keramikus 
vagyok, én oda készítenék egy nagy fát. Ezen dolgozom most 
április végéig, és – mások munkáival együtt – ezt fogjuk „fel-
avatni” május elsején.

Walter Béla

INTERJÚ

Topánka és Nyakigláb
Táncházi programok a művelődési házban

2013-ban hat alkalommal szervezett élőzenés táncházat 
a József Attila Művelődési Ház. Az NKA pályázatán idén 
is közel ötszázezer forintot elnyerve folytatódhat az ese-
ménysorozat. Szabó Zsuzsa igazgatóval beszélgettünk.

– Milyen a  fogadatása a  hét-
köznapi táncházprogramok-
nak?
– Február 20-án volt az idei első 
alkalom, s  ezúttal főleg a  mi 
csoportjaink vettek részt rajta, 
habár minden érdeklődőt sze-
retettel várunk, hiszen a  prog-
ram nyilvános. Ezúttal a Tatros 
együttes muzsikált Ladányi 
Ferenccel, és a  farsang Mold-
vába kalauzolta a �atal résztve-
vőket, legyenek azok óvodások 
– avagy középiskolások. Ez ná-
lunk három csoportot jelentett, 
de érdeklődtek a  búzaszemes, 
illetve a Németh László Általá-

nos Iskolában tanuló néptáncos növendékek is.

– Mikor várható a következő mulatság?
– 2014. március 13-án A  huszárnak állt leány címmel mesébe 
szőtt táncházra kerül sor a Görömbő Kompániával. Az 1848-as 
eseményeket felidéző mesében a  gyerekek megismerkedhetnek 
nemzeti táncunkkal, a verbunkkal. A mesélő Horty Zoltán lesz, 
a zenészek pedig Koroknay Szabolcs és Romháti Krisztián. Lesz 
énektanítás és hangszerbemutató, melynek keretében a dudával 
és a tekerővel lehet majd megismerkedni.

– A Gödi Néptáncegyüttes megalakulásával, a korosztályos cso-
portok kibővülésekor igény fogalmazódott meg arra, hogy al-
kalmuk legyen a növendékeknek a tanórákon kívül gyakorolni 
a megszerzett tudást. Hogyan illeszkedik a Topánka és a Nya-
kigláb ebbe az elképzelésbe?
– Nagyon megalapozott és tudatos a táncházprogram, melynek 
kapcsán kötetlenebb formában, de mégis tanulnak az  érdeklő-
dők. Azért is jó, mert a Topánka kimondottan az ovisoknak szól, 
de jönnek testvérek és szülők is, majd a Nyakiglábra az időseb-
bek, a  középsős röcögősök és a  szökellősök közül azok, akiket 
érdekel. Ezzel szerintem színesebbé válik az  élmény, és megta-
pasztalhatják az élő zenére való együtttáncolást is.

– Az év folyamán mikor várják még a táncos lábúakat?
– A  sorozat folytatása: április 10.: Tavaszi játszó- és táncház 
Navratil Andreával és barátaival, valamint a Mészáros zenekarral; 
május 8.: felcsíki mulatság a  Góbé zenekarral; 2014. május 29.: 
Somogyi táncház Bese Botonddal, ezen kívül lesz Húsvéti Locso-
lóbál az Ady Klubban, regionális néptánctalálkozó, Szent Iván éji 
és végül karácsonyi táncház. 

V. Pálfai Kinga

Szabó Zsuzsanna, a József 
Attila Művelődési Ház 
igazgatója

Gödi Körkép | 2014. 3. szám KULTÚRA
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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

MÁRCIUS 18. KEDD  | 15.00 
Pedagógus Klub
Téma: Váci múzeumlátogatás (Bormúzeum, 
Sajdik Ferenc kiállítása)

MÁRCIUS 21. PÉNTEK  | 16.00 
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub 
találkozója
Előadó: Schützné Dukay Rózsa Emese – 
igény szerint meditáció

MÁRCIUS 24. HÉTFŐ  | 13.00 
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók 
Klubjának egészségügyi napja

MÁRCIUS 26. SZERDA  | 13.00 
A Vöröskereszt gödi szervezetének 
összejövetele

MÁRCIUS 28. PÉNTEK  | 18.00 
Jankovics János festőművész kiállításának 
megnyitója

ÁPRILIS 1. KEDD  | 15.00 
Pedagógus Klub
Téma: Könyvismertető, író-olvasó találkozó

ÁPRILIS 2. SZERDA  | 10.00 – 12.00 
A Dunakanyar Babahordozó Klub 
találkozója

16.30 
„Belső Erő” – Ép testben ép lélek
Téma: A lábdeformációk megelőzése
Meghívott vendég: Kincs Eszter 
gyógypedikűrös. A belépés díjtalan.

ÁPRILIS 3. CSÜTÖRTÖK  | 16.00 
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub 
összejövetele

ÁPRILIS 7. HÉTFŐ  | 13.00 
 A Kertbarátok Klubjának találkozója

ÁPRILIS 9. SZERDA  | 13.00 
A Mozgáskorlátozottak Közép-
Magyarországi Regionális Egyesülete Gödi 
Szervezetének klubnapja

ÁPRILIS 10. CSÜTÖRTÖK  | 16.00 – 17.00 
Topánka Táncház óvodásoknak Navratil 
Andreával 
Énektanítás: somogyi kapuzós-vonulós 
énekek, tavaszi szél dallamok
Játéktanítás: napcsalogatók, esővárók, 
sokféle vonulás énekszóra
Tánc: egyszerű moldvai táncok: Kezes, Tűz 
lángja, Pálmácska, Hoina 

17.00 – 18.00 
Nyakigláb Táncház a Mészáros zenekarral
Énektanítás: széki négyesek. Tánctanítás: 
széki sűrű és ritka tempó, lassú, csárdás, 
porka, hétlépés. A táncház ideje 
alatt kézműves foglalkozást tartunk 
az érdeklődőknek. A belépés díjtalan. 

ÁPRILIS 11. PÉNTEK  | 14.00 
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

ÁPRILIS 12. SZOMBAT  | 8.00 – 13.00 
Babaruha- és játékbörze
Asztalfoglalás: Molnár Erika (06 20) 546-7274

10.00 – 13.00 
Jobb agyféltekés rajzklub
A klubot vezeti: Farkas Éva szakrális 
kárpitművész
A klubnap részvételi díja: 3000 Ft

15.00 – 17.00 
MetLife – Snoopy Klub 
Program: a Snoopy című rajz�lm vetítése, 
fényképezkedés Snoopyval, gyerekjátszó – 
kézműves foglalkozás

ÁPRILIS 14. HÉTFŐ | 10.00 
Tavaszi gyerekszínház – 2. előadás
A Budai Bábszínház Kalapkaland című 
előadása
Jegyár: 700 Ft/alkalom

13.00 
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók 
Klubjának találkozója

ÁPRILIS 15. KEDD  | 15.00 
Pedagógus Klub
Téma: Séta a Huzella-tanösvényen

ÁPRILIS 18. PÉNTEK  | 18.00 
Bányai Alfonz szobrászművész 
kiállításának megnyitója.

Az Ady Klub
aktuális programjai

MÁRCIUS 18. KEDD  | 13.00 – 17.00 
Véradás

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

MÁRCIUS 22. SZOMBAT | 14.30 
A Gödi Cukorbetegek Klubjának (GÖCE) 
összejövetele

17.00 
Retró Ady Klub 
Jeges ár 1940 márciusában – Nagyapám, 
Doutlik József fotói 
Utána: A biatorbágyi Matuska-féle 
robbantás – Vermes Sándor MÁV-tiszt 
felvételei (dr. Kishonti László vetítetése)
Infó: (30) 370-2491

ÁPRILIS 17. CSÜTÖRTÖK  | 14.00 
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

A Göd Városi 
Könyvtár
aktuális programjai
BÜTYKÖLDÉK
Katica Gyermekkönyvtár
2131 Göd, Pesti út 72., telefon: (27) 532-155
Március 28-án, pénteken 13-tól 17 óráig húsvé-
ti meglepetést készítünk.

Ady Fiókkönyvtár
2132 Göd, Kálmán u. 13., telefon: 27/345-101
Április 4-én, péntek 13-tól 17 óráig húsvéti de-
korációt készítünk.
Az Ady Fiókkönyvtárban – a  Bütykölde foglal-
kozásainak ideje alatt – a hely szűkössége miatt 
kölcsönözni és olvasókat fogadni sajnos nem 
tudunk, ezért szíves elnézésüket kérjük!
Minden érdeklődő családot szeretettel várunk!
www.godikonyvtar.hu

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves 

családját, barátait, ismerőseit 
2014. március 28-án 18 órára

Jankovics János 
festőművész 
kiállításának 

megnyitójára.
A kiállítását megnyitja: 

dr. Szatlóczkyné dr. Gajdóczki 
Zsuzsanna kultúrtörténész.

József Attila Művelődési Ház 
2131 Göd, Pesti út 72.

A kiállítás megtekinthető április 16-áig, 
a művelődési ház 

programjaihoz igazodva.

Meghívó
A gödi József Attila Művelődési Ház 
szeretettel meghívja Önt és kedves 

családját, barátait 2014. április 17-én, 
csütörtökön 18 órakor 

Bányai Alfonz
szobrász

kiállításának
megnyitójára.
A kiállítást megnyitja: 

Szunyoghy András gra�kusművész, 
a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 

A kiállítás megtekinthető május 14-ig, 
a művelődési ház programjaihoz 

igazodva.
 (2131 Göd, Pesti út. 72.)

AJÁNLÓ
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A Duna-part Nyaralóházak felhívása
Felsőgödön, a Duna-part Nyaralóházak éttermének üzemeltetésé-
re partnert keresünk. Akár hosszú távú bérleti szerződéssel.
Az ajánlatokat a kommunikacio@god.hu címen várjuk. Érdeklődni 
a (06 20) 236-0223-as telefonszámon lehet.
 
A Duna-part Nyaralóházak színháztermében színjátszó cso-
portoknak, kulturális egyesületeknek, amatőr társulatoknak 
ingyenes konstrukció keretében próba- és fellépési lehetősé-
get biztosítunk. Színjátszó társulat megszervezéséhez segítséget 
nyújtunk. Érdeklődni a  (06 20) 236-0223-as mobilszámon vagy 
a kommunikacio@god.hu e-mail címen lehet.

2014. március – április
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 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!

  A Cherwood zenekar 
koncertje

  Március 29-én, 19.30 órakor
A zenekar énekese egy igazi Cher alteregó! De Cher világslágerein 
kívül más népszerű rocknótákat is előadnak a gödi nagyérdeműnek! 
Koncert után diszkó éjfélig. Italakciók a büfében!
A belépőjegy ára 800 Ft

  A Blues Night Long koncertje 
 Április 12-én, 19.30 órakor
A néhai MALÉV-pilótákból álló zenekar rock és blues örökzöldekkel 
landol a gödi kifutón. A koncert után diszkó éjfélig. A büfében 
italakciókkal várjuk vendégeinket.
A belépőjegy ára 800 Ft

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

A Zöldfa nyerte az Arany Pertlit
Február 15-én rendezte meg a  Gödi Sirály Közhasznú Egyesület 
az Arany Pertli elnevezésű teremlabdarúgó-tornát. A torna győztese 
a Zöldfa, második a DreamCar, harmadik a Don Papa lett, míg a Ro-
tary Göd a negyedik, a Fate-Rock pedig az ötödik helyen zárt.

 
A legjobb kapus: Hegedűs István (DREAM CAR)
A legjobb senior: Tuza József (ZÖLDFA)
A torna legjobbja: Dankó László (DON PAPA)
A gólkirály: Kmecs László (ZÖLDFA) 6 góllal
A legsportszerűbb játékos: Magyar Zoltán (FATE-ROCK)
A legszimpatikusabb játékos: Deák Andrea (ROTARY GÖD)

 
A Gödi Sirály következő eseménye várhatóan április 12-én a húsvéti 
teremlabdarúgó-torna lesz.

PROGRAMAJÁNLÓ

BeCsal túra március 23-án
A Belépés Családostul programsorozat követ-
kező állomása március 23-án, vasárnap a tava-
szi gyalogtúra lesz.

Gyülekező: 3/4 10 és 10 óra között az alsógö-
di Zöldséges Diszkont parkolójában, ahonnan 
különbusszal utazunk Pomázra.
Túraútvonal: Pomáz, Pető� -pihenő – Kő-
hegy, kő-hegyi menedékház – Kis-kő-hegy –
Szentendre.
Táv: 11 km, szintkülönbség: 250 méter, a me-
netidő várhatóan 4 óra. 
Étkezési lehetőség lesz a menedékházban. 
Várható érkezés Gödre: 17 óra körül.
Részvételi díj: 700 Ft/fő, illetve 1500 Ft/család
Wagner László (becsal6@gmail.com) és csapata 
szeretettel várja a gyerekeket, felnőtteket, csa-
ládokat, a baráti és munkahelyi társaságokat!

LOVASSPORT

Erdős Niki jól kezdte az évet
Erdős Nikoletta sikerrel indította a 2014-es esz-
tendőt. A  Gödi SE � atal lovasa február 8-án, 
a  Nemzeti Lovardában rendezett B/2-es nyi-
tott kategóriájú díjugrató versenyen, Fantastic 
nyergében 38 indulóból a 3. helyen végzett.

Nikoletta 2013-ban is hozta az érmes helyezéseket
 Fotó | Haga Zsuzsanna

Az Arany Pertli korhatáros torna, 35 év felettiek léphetnek pályára
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SÁRKÁNYHAJÓ

4 szám, 4 gödi érem a medencés ob-ról
Százhalombattán, a Kiss László Sportuszodában rendezték meg már-
cius elsején a  sárkányhajósok I. Medencés Magyar Bajnokságát és 
az V. Százhalombattai Uszodai Sárkányhajó Versenyt.

A viadalon a Gödi SE szakosztályát Vajda Béla vezetésével tízen kép-
viselték: Rabnecz Károly, Horváth László, Török Péter, Lepko Ferenc, 
Jármer Richárd, Dublinszki Tibor, Dublinszki Rita, Kadocsa Anna és 
Stolba Andrea. A gödiek négy számban indultak, s négy éremmel tér-
tek haza, öregbítve a város és önmaguk hírnevét…

– A  délelőtt folyamán hatfős csapatok mérkőztek. Az  ellenfelek 
egy hajóban egymással szemben ültek, és 2,5 méterre kellett eltolni-
uk a  hajót. A  szabadidős open kategóriában a  fér� ak között, több-
szöri nagy csata után, a bronzmérkőzést megnyerve sikerült a 3. he-
lyen végeznünk. Ami a  legnagyobb örömmel és büszkeséggel tölt el, 
hogy a  szabadidős, fér� -nő vegyes kategóriát az  első helyen zártuk. 
A  délutáni húszfős magyar bajnoki futamban a  Dunai Sárkányok 
váci csapatával, a gödi sárkányhajósok segítségével – minden ellenfe-
let legyőzve – a fér�  premier open gárda szintén aranyérmet szerzett. 
A húszfős premier mix, amelyben 12 fér�  és 8 nő versenyzett, szintén 
a Dunai Sárkányokkal egy hajóban, ezüstérmes lett. A medál a Du-
naújváros és a Székesfehérvár egységeivel késhegyre menő csatában, 
körbeverés mellett született. A versenybíróság végül úgy döntött, hogy 
a leggyorsabb győzelem ideje döntsön, ami 28 századon múlt, és a Fe-
hérvár egységének kedvezett” – foglalta össze a nap eseményeit Vajda 
Béla, a GSE szakosztályvezetője.

V. F.
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KOSÁRLABDA

Kosárlabdával indított a BeCsal 2014-ben is
A szabadidős eseményeket több mint egy évtizede kínáló Belépés Csa-
ládostul programsorozat első idei rendezvénye a Kosárlabdázás napja 
volt a Huzella Tornacsarnokban február első vasárnapján.

RÖPLABDA

RÉKA tizenhatodszor 
Tizenhatodik alkalommal rendezte meg feb-
ruárban a Gödi Sirály KHE a RÉKA elnevezé-
sű éjszakai röplabdatornát.

LABDARÚGÁS

Felkészülési futsal-ezüst 
a GSE felnőtt csapatától
A GSE felnőtt csapata már január elején megkezdte 
a felkészülést a tavaszi szezonra.

– Erre azért volt szükség, mert a  PMLSZ által 
kiírt futsal-teremtornára és a  műfüves nagypályás 
bajnokságra is neveztünk. A tavalyi győzelem után 
ismét döntőt játszhattunk, amelyben sajnos alulma-
radtunk a Dabas ellenében. Jakus Zsolt révén azon-
ban kárpótlásként elhozhattuk a legjobb kapusnak 
járó díjat. Jöhet a bajnokság! – foglalta össze az el-
múlt hetek eseményeit Tuza József edző.

RÉKA „vendégül lát" kicsiket és nagyokat, hölgyeket 
és urakat

A győztes GSE-csapat, balról Horváth Hanga és Csenge, Pattantyus Márk, Seregi 
Balázs és Lukács István, hátul Kammerer Zoltán
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EREDMÉNYEK
Családi kategória: 1. Tofu, 2. Wehner család, 3. Gödi Angyalok-CBA
Baráti kategória: 1. Tárnok 1014, 2. Piros Bikák, 3. Kosárfonó, 4. Gödi Piar
Büntetődobó verseny:
I� úsági: 1. Szabó Gábor, 2. Kiss Balázs, 3. Szabó Max és Wehner Johanna
Felnőtt: 1. Eszter András, 2. Pozsgai Sándor, 3. Nádhera Olivér
Hárompontos dobóverseny
I� úsági: 1. Vadon Dániel, 2. Mészáros Gergő, 3. Szabó Max
Felnőtt: 1. Csépány Gergő, 2. Wagner László, 3. Faur Zsolt
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SÁRKÁNYHAJÓ

Medencében nyertek a GSE kajakosai
Aktív gödi részvétel mellett rendezte a  háromszoros olimpiai bajnok 
Kammerer Zoltán által elnökölt Váci Kajak-Kenu Baráti Kör február végén 
az I. Váci Medencés Suli-Sárkány Bajnokságot. A látványos viadalon 16 általá-
nos iskolás csapat, 8 középiskolai egység, valamint több, megváltozott képes-
ségű gyermekekkel foglalkozó speciális tanintézmény tanulói és három egye-
sületi kajak-kenu szakosztály is képviseltette magát. Városunkból a Gödi SE, 
a Búzaszem, a Huzella és a Németh László iskola csapatai érkeztek a verseny-
re. A szervezésbe a gödi klub is aktívan besegített, csapatainkat Sinkó László 
edző koordinálta. A Váci Városi Uszoda 33 méteres új, fedett medencéjében 
rendezett verseny fővédnöke egy másik példakép, az olimpiai ezüstérmes, ki-
lencszeres világbajnok, fair play díjas kenus, Wichmann Tamás volt. 

– Szakosztályunk versenyzői nem hoztak szégyent Kammerer Zoltánra. 
Kajakosaink a  sárkányhajóban is remekül teljesítettek: megnyerték a  ver-
senyt!. A gödi iskolákkal való előzetes koordinálás eredményeképpen váro-
sunk mindhárom általános iskoláját képviselte egy-egy csapat. Az  alsógödi 
Huzella Tivadar Általános  Iskolából Bilkó Magdolna tanárnő vezetésével, 
a Búzaszemből Papp Ferenc testnevelő tanár irányításával, a felsőgödi Németh 
László Általános Iskolából Matyusné Rácz Erika tanárnővel jöttek a diákok. 
Mindhárom iskola csapata  ügyesen helytállt. Legtovább a  Búzaszem jutott, 
negyedikek lettek. Szakosztályunk a verseny során mind az eszközbiztosítás-
ban, mind a  lebonyolításban tevékenyen részt vett – mondta el munkatár-
sunknak Sinkó László.

CSOPORTGYŐZTESEK:
„A” csoport: VÉRZERGÉK 
„B” csoport: GÖDÖLLŐ202   
„C” csoport: ALKAROM ADTÁN 
„D” csoport: WALL-E BALL  
„E” csoport: MINDEGY  
 
EGYÉNI DÍJAK:

Legjobb feladó: Klinszky Katalin (GRÍZPUDING)
Legjobb ütő: Oroszi Tamás (BOMBÁZO(Ó)K)
Legjobb védő: Papp Katalin (VÉRZERGÉK)
Legjobb nyitó: dr. Tóth Zoltán (SÁRGÁK)
Legjobb blokkoló: Török Ágnes (GÖDÖLLŐ202)
Legjobb serdülő: Schmidt Rita (GDSE) 
Legjobb i� : Gressai Mánuel (BDG)
Legjobb senior: Nagy Kati (GRÍZPUDING) 
A „B” csoport legjobbja: Juhász Petra (TIBETI 
TÁMADÓLEPKÉK)
A „C” csoport legjobbja: Havasi Noémi (BDG)
A „D” csoport legjobbja: Nagy Péter (WALL-E BALL)
Az „E” csoport legjobbja: Márczi János (MINDEGY)
Legnépszerűbb játékos: Lászlop Alexandra (GDSE)
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KÉZILABDA

Németh András harmadszor 
lett szövetségi kapitány
A gödi Németh András lett a magyar női kézi-
labda-válogatott szövetségi kapitánya. A szak-
ember megbízatása a  2016-os riói olimpia 
végéig szól. Megválasztását megelőzően a  60 
esztendős szakember a  Gödi SE szakmai ta-
nácsadójaként tevékenykedett.

Elődje, a norvég Karl Erik Böhn hosszú beteg-
ség után február 2-án hunyt el leukémiában. 

Vetési Iván, az MKSZ elnöke a bejelentéskor 
elmondta, hogy több célt is megfogalmazott 
az elnökség: a csapat a decemberi, horvátokkal 
közös rendezésű Európa-bajnokságon kerül-
jön a  legjobb négy közé; a 2015-ös dániai vi-
lágbajnokságon végezzen az elitben, és jusson 
ki a riói olimpiára. A sportvezető hangsúlyoz-
ta, a  szakember mellett szólt, hogy jól ismeri 
a hazai és a nemzetközi viszonyokat, múltja és 
eredményessége alkalmassá teszi őt a  feladat 
elvégzésére. 

Németh András a sajtótájékoztatón kiemel-
te: harmadszor vállalja el a kapitányi munkát, 
s  érez magában annyi erőt, hogy összerakjon 
egy jó csapatot.

A gödi kézilabda-szakember 1998-ban (Zsi-
ga Gyulával közösen), illetve 2005. és 2008. 
között már volt szövetségi kapitány. Vezetésé-
vel 2005-ben világbajnoki bronzérmet szerzett 
a válogatott. Klubedzőkét nyert KEK-et, EHF 
Kupát, a Ferencvárossal hétszeres magyar baj-
nok és kupagyőztes, míg a Hypo NÖ-vel négy-
szeres osztrák bajnok és kupagyőztes.    

– Németh András a jövőben is segíti a gödi 
kézilabdázást, természetesen amennyire ideje 
engedi. Az elmúlt esztendőhöz hasonlóan a jö-
vőben is szakmai tanácsadóként áll a Gödi SE 
NB II-es felnőtt női kézilabdacsapata mellett 
– mondta kérdésünkre Dankó István, a  GSE 
szakosztályvezetője.

GK-MTI
PROGRAMAJÁNLÓ

Az idén is lesz lovas tájékozódási verseny
A március 15-ei nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódva idén is megrendezik 
a  huszárhagyományokat felelevenítő Gödi Parancsőrtiszti Szolgálat tájéko-
zódási versenyét a Göd–Sződ–Vácrátót–Csomád–Fót által határolt változatos 
terepen. 

A verseny népszerűségét jelzi, hogy 2014-ben további két erőpróbát is ren-
dez Katona Sándor és csapata. 

Március 29-én Vácrátót főteréről indul a  verseny első fordulója. A  kétál-
lomásos esemény az érdeklődők számára is hangulatos, egész napos családi 
programnak ígérkezik. A gödiek számára is könnyen megközelíthető új hely-
színen, az  eseménynek otthont adó lovastanya szomszédságában az  ország 
egyik legszebb botanikus kertjét is megcsodálhatják az odalátogatók. 

A lovas tájékozódási verseny következő fordulóját az alsógödi Szálender lo-
vastanyán és annak környékén, május 24-én rendezik.
Bővebb információk és jelentkezés: Katona Sándor, katona.sandor@invitel.hu.

Triatlonnal bővül a Gödi Futóklub
A Gödi Futóklub tagjai 2013-ban megközelítőleg összesen 25 000 km-t „gyűj-
töttek” a  közös edzések és az  országos amatőr futóversenyek alkalmával. 
A legrövidebb futótávoktól kezdve egészen a Balaton megkerüléséig keresték 
a kihívást helyi cipőtalpkoptatóink.

Németh Györgyi, a BSI gödi futónagykövete, a Gödi Futóklub vezetője el-
mondta, hogy a 2014-es futószezon már javában tart, hiszen januárban a du-
nakeszi Yours Truly futáson is részt vettek a klub tagjai. Láng István 50 km-
en futott, még Szilágyi Jenő, Kovács Zsóka, Polacsek Ferenc, Szabó Éva, Szabó 
Judit, Hódosi Lajos, Luczó Péter, Haticza Gabriella és Németh Györgyi a 25 km-
es távot teljesítették a téli futást népszerűsítő nemzetközi rendezvényen. Az év 
eleji futóversenyek másik nagy durranása az olimpiai bajnok ökölvívó, Kovács 
„Kokó” István nevével fémjelzett Balboa-terepfutás volt a Budai-hegységben, 
ahol a résztvevők 19 kilométeren 820 méteres szintemelkedést küzdöttek le. 

– Terepen futni a műfaj legkülönlegesebb és legnagyobb kihívásokkal teli 
élményét nyújtja – mondták a klub futói.

A Gödi Futóklub tevékenysége 2014-től triatlonnal is kiegészül. A szakmai 
segítséget Hódosi Lajos triatlon-szakedző nyújtja. Közös úszóedzésekre már 
most is nyílik lehetőség, és tavasztól közös tekerésekre is sor kerül. Eredmény 
már született: a futóklub tagja, egyben a VISE Vác SE-ben triatlonozó Szabó 
Judit az Age-Group Amatőr Triatlon Kupán a női 35-39 éves korcsoportban 
a 2. helyen végzett a 2013-as ranglistán.

Az ingyenes edzésekhez bárki csatlakozhat. További információk: Németh 
Györgyi (06 20) 480-3925) és a Facebook BSI Futónagykövet Göd oldalán.

Vasvári Ferenc

A Balboa-futást teljesítő gödi futók (balról jobbra: Édelmayer Donát, Oláh 
Gergely, Szilágyi Jenő, Kovács „Kokó” István, Olán András, Németh Györgyi és 
Schütz László)

A régi-új szövetségi kapitányt sajtótájékoztatón 
mutatták be (balról Ágai Kis András sajtófőnök, 
Németh András, Vetési Iván MKSZ-elnök, Pálinger 
Katalin csapatmenedzser)

Fotó | MTI/Kovács Tamás
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Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy megfejtéseiket minden 
hónap 25-éig küldjék meg szerkesz-
tőségünknek akár postai, akár elekt-
ronikus levélben.

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

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

A 2014. február havi számunkban kö-
zölt rejtvény megfejtése: „Neki már 
a szánkódomb is fekete pálya”.

Gratulálunk a helyes megfejtést be-
küldőknek!

A nyertes ezúttal: Fedics Anna

Szerencsés megfejtőnk  a Caramel 
Szolárium  (Pesti út 226.)  50 perces 
bérletét nyerte.
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ÚJDONSÁG!
BUSINESS MENÜ 
a Part Caféban!
Azoknak, akik kellemes környezetben és 
udvarias kiszolgálás mellett szeretnék 
hétköznapokon az ebédjüket elfogyasztani
mérsékelt árakon.

2 fogásos napi menü: 1800.- Ft
3 fogásos napi menü: 2300.- Ft
       + ajándék házi limonádé!
12-15 óra között, hétfőtől péntekig!

Kedvezménykártya és egyéb kedvezmény
nem használható fel a napi menünél. 

Infó és asztalfoglalás: 
06-27-349-225 és 06-30-503-7611
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Bejelentkezés: +36 27 336 150
www.incze�ypatika.hu

2131 Göd, Pesti út 86.

Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig: 730-1930

Szombat: 730-1200

dr. Nyisztor Magdolna          Csütörtökön 1500-1700

pszichiáter szakorvos, jungi és kognitív-viselkedésterápiás képzettség

dr. Rull Csaba                                     Kedden 1700-1900

bőrgyógyász

Nagy Ildikó, Nagy Gábor    Bejelentkezés szerint
ultrahangos vizsgálat

dr. Gellért Gábor                  Bejelentkezés szerint
sebész, érsebész főorvos

dr. Dragodán Katalin                  Pénteken 1500-1700

bőrgyógyász, kozmetológus, venerológus

Ivicsics Edit                                        Kedden 1300-1700

klinikai gyermekpszichológus

dr. Kékesi Gábor                                 Hétfőn 1730-1930

főorvos, belgyógyász, nefrológus, diabetológus

dr. Kondér Béla                                 Kedden 1800-2000

szülész-nőgyógyász, gyermeknőgyógyász szakorvos

dr. Varga Imre                                    Kedden 1800-2000

urológus szakorvos

Akciós Eucerin, Vichy és La Roche csomagokkal várjuk kedves vásárlóinkat!

dr. Mocsai Lajos                                Szerdán 1700-1900

ortopéd főorvos
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www.opticworld.hu • www.facebook.com/opticworld
2600 Vác, Széchenyi utca 4-6.
Tel.: 30/983-8121, 27-311/210

*Részletekr�l és a feltételekr�l érdekl�djön az üzletben. 
  Akció id�tartama: 2014. február 15 – április 30.

www.dunakanyar-ajtofelujitas.hu

AKC
IÓ

S 
KU

PON A HON
LA

PON

Gödi Körkép | 2014. 3. szám HIRDETÉS

33



&Soul
Body

Shape

AJÁNDÉKUTALVÁNY
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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

Szolgáltatások
•  Fogfehérítés 
•  Fogékszer
•  Professzionális fogtisztítás

(ultrahangos fogkőleszedés és polírozás)
•  Barázdazárás
•  Szájhigiéniai oktatás

(óvodás és kisiskolás csoportoknak)

Dentálhigiéniai rendelés csak bejelentkezésre: 06-27-330-506
További információ: 06-30-3975-083

Dentálhigiéniai rendelés
Muszkatalné Tóth Andrea
2132 Göd, Kisfaludy utca 7. 
(Felsőgöd fogászati rendelő) 
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A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2014. március 1-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig, kizárólag a Renault Crédit Prémium pénzügyi lízingkonstrukcióval megrendelt gépjárművek esetén 
érvényes. A Renault Crédit Prémium finanszírozási ajánlat változó kamatozású, forintalapú konstrukció, minimum önerő 23%, maximális futamidő 84 hónap, mely egyedi hitelképesség-vizsgálat 
függvényében érvényes. A THM értéke (12,03%–38,75%) nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A Renault Crédit finanszírozást az Unicredit Leasing Zrt. biztosítja. Árfolyam: 307 HUF/EUR 
(2014.01.30.). A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. *A garancia 5 év vagy 
100 000 km, a kettő közül a korábban elért érték erejéig. A garancia pontos részleteit a „Renault Jótállási Feltételek” tartalmazza. A feltüntetett ár tartalmazza a regisztrációs adót és az áfát. 
Fluence vegyes fogyasztás l/100 km: 4,4 – 6,8; CO2-kibocsátás g/km: 114 – 155. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések 
eredményei. A képen látható autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, részletek márkakereskedésünkben!

• GAZDAG FELSZERELTSÉG • ELEGÁNS KÜLSŐ • TÁGAS BELSŐ
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www.bekesi.hu

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 RENAULT 
ajánlásával

REN Fluence Print 2014 FEBR 173x127 Bekesi.indd   1 2/28/14   3:26 PM

AUTOSZEL BT.

2015 Szigetmonostor, Búzavirág u.10.
Telefon: 06-20/295-5615
E-mail: autoszel@gmail.com

Könyvelés-bérszámfejtés
Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek, 
valamint magánszemélyek könyvelését vállaljuk teljes 

ügyintézéssel –15 év könyvelői, adótanácsadói tapasztalattal.
Felelősségbiztosítással rendelkezünk!

Az iratokért, kérésre, házhoz megyünk!

Telefon: ( 06 20) 557-6792 • www.bakokert.hu

Tavaszi kerti munkákat vállalunk!
Bokrok, fák, cserjék alakító-fenntartó metszése, növényültetés, 

füvesítés, gyepszőnyeg terítése, növényvédelem.

MEGNYÍLT 

a ZÖLD BETŰ
(A Betűbolt helyén és nyomdokain)

Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 7:00-18:00

Szombat: 7:00-13:00 • Vasárnap: 7:00-12:00
2131 Göd, Pesti út 63/D • Telefon: 30/251-1412

E-mail: zoldbetu@gmail.com 
Folyamatosan bővülő választék. 

Szeretettel várjuk. Nézzen be hozzánk!

• HÍRLAP, ÚJSÁG
• PAPÍR-ÍRÓSZER
• KÖNYV (ÚJ ÉS RÉGI)

• TELEFONFELTÖLTÉS,
ELMŰ-FELTÖLTÉS

• AJÁNDÉKTÁRGYAK

Gödi Körkép | 2014. 3. szám HIRDETÉS

35



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

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 Wi�  -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

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!

2131 Göd, Béke u. 29.
27/345 354

2120 Dunakeszi,
Fő út 75-81. (SZTK-ban.)

Tel.: 06 70 291 7857

SZÉP Kártya és Egészségpénztár elfogadóhely

www.juditoptika.hu

TAVASZI 
  AKCIÓ!

NAPSZEMÜVEGEK -40%
-30%FÉNYRE SÖTÉTEDŐ LENCSÉK

-50%KERETEK
-30%BIFOKÁLIS LENCSÉK

Az akcióban szereplő termékek nem vonhatóak össze!
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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

• 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!

• 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

Mosás-Vegytisztítás
A-tól Z-ig

Rövid határidővel.

Tel.:06-30/243-7896
Nyitva: 8-17 óráig • Szo.:8-12 óráig

Zakó, nadrág, kabát, szoknya,
ing-blúz, pulóver, függöny, takaró, 

szőnyeg tisztítása, vasalása.
Ezenkívül ágy- és asztalnemű mosása, 

vasalása. Bőr és szőrme tisztítása.

Dunakeszi, 
Fő utca 184-186.

Igény esetén házhoz is megyünk!

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

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

Gyerekszemészet 
A Szemcsi optikában

Kilenc hónapos kortól…
Időpont: 

2014. 04. 26., szombat 9–től 14-ig
2014. 05. 17., szombat 9–től 14-ig

Bejelentkezés alapján!
Szakorvos: dr. Véghseő Andrea (a Heim Pál Gyermekkórházból)

A vizsgálat díja: 2.500 Ft/ fő
Lencseakciók! Részletekért érdeklődjön üzletünkben.
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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.

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 egy 1427 m2-es osztható 
telek Surányban, a Szentendrei-
sziget közepén. 
Víz a telken, gáz az utcában, 
csatornaépítés folyamatban. 
A telken van egy befejezetlen 
faház. Érdeklődni lehet 
a (06 30) 817-3617-es telefonszámon.

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

Gázkészülékek beüzemelése, garanci-
ális és garancián túli javítása, karban-
tartása. Nyáron akciós karbantartás. 
Fűtési szezonban ügyelet. 
Telefon 8-19 között: 
(06 30) 9504-784. 

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

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

Kisebb-nagyobb szobák 
festését, kültéri és tisztasági 
festést 350 Ft/m2- től, mázolást, 
tapétázást, kőműves- és 
kertészeti munkákat, fuvarozást, 
valamint faházak karbantartását 
vállalom. Hívjon bizalommal!
Telefon: (06-70) 576-8925.

HIRDETÉS
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2131 Göd, Pesti út 236.
Telefon: (+36 27) 534-407 • E-mail: zanakert@gmail.com

www.zanakert.hu
Nyitva tartás:

keddtől szombatig: 8–17h • hétfőn és vasárnap: 8–12h
15 000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes házhoz szállítás 

Göd, Vác, Dunakeszi, Sződliget és Sződ területén!

Szeretettel várjuk a vásárlókat, a kertépítőket
és az öntözőrendszer-telepítőket!

Gyümölcsfák 15%-os kedvezménnyel, a készlet erejéig.
Örökzöldek 10-20%-os kedvezménnyel.

Növénytápok, kertészeti eszközök, növényvédő szerek széles kínálata.
Vízinövények, évelők, fűszernövények, egynyáriak nagy választéka!



 Egzotikus 
áruk boltjaSződligeten,

a régi kettes út mellett.

Nyitva tartás
hétfőtől péntekig 
10 - 17 óráig
szombaton 
10  - 14 óráig

Telefon 
(06 27) 352 - 518
(06 20) 419 - 7900
(06 20) 926 - 2035

www.egzotikusaruk.hu


