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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számláin lévő összegek + pénztár): 393 430
A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számláin lévő összegek + pénztár): 5 718
A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 21 296
A lekötött betétek összesen: 50 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek+ a pénztár-
ban lévő összegek + a lekötött összegek): 470 444

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: 0
A mai napig befolyt adóbevételek összege: 326 480
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió forintot 
meghaladó tételek listája: 0

A fenti táblázat a 2014. március 19-ei állapotot mutatja.
Dr. Pintér György alpolgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2014. március 19.

Egységes forgalomszabályozás a Kálmán utcában
A Kálmán utca egyes szakaszain eddig 30 km/órás sebességkorlátozás 
volt érvényben, más szakaszain 50 km/órával lehetett haladni. Lakos-
sági kérés érkezett az önkormányzathoz, hogy az utca teljes szakaszán 
egységesítse a sebességhatárt. A környezetre és a forgalomra vonatko-
zó kérdések megvitatása után a testület úgy döntött, hogy a Kálmán 
utca teljes hosszában 40 km/óra lesz a megengedett sebesség. 

Pályázat a Kincsem-istálló rehabilitációjához
Pályázati forrásból 95 százalékos támogatás mellett közel százötven 
millió forintra pályázhat az önkormányzat, melyből megkezdődhet-
ne a romos állapotban lévő Kincsem-istálló rehabilitációja. Az összeg 
ugyan nem fedezné az épület és környezete teljes megújítását, de kö-
zösségi célokra kialakítható lenne egy nagyjából 100 négyzetméternyi 
terület. Mindenekelőtt az épület szerkezetét és a tetőt állítanák helyre, 
illetve megszüntetnék a balesetveszélyt. Jóllehet a pályázatban előírt 
kötelező elemek valamelyest csökkentik a kivitelezésre fordítható ösz-
szeget, azonban a  testület ezzel együtt támogatta a  pályázaton való 
indulást, mivel a terület fejlesztése a város kiemelt céljai közé tartozik.

Polgármesteri jognyilatkozat jóváhagyása
Fót városa kilépett a  kistérségi társulásból, s ez zavarokat okozhat 
a  települések által eddig közösen finanszírozott egészségügyi ellátás 
működtetésében. A szolgáltató perrel fenyegeti a kistérségi társulást, 
a bíróság pedig arra kérte fel a képviselő-testületet, hogy hatalmazza 
fel a polgármestert az üggyel kapcsolatos jognyilatkozat-tételre. Forró 
Gábor, a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnöke 
rákérdezett arra, hogy a  fóti időközi választások után nincs-e mód 
a tárgyalások újraindítására az új vezetéssel. Dr. Szinay József címzetes 
főjegyző azonban tájékoztatott arról, hogy a jelen körülmények között 
Fót város új vezetése sem kíván visszalépni a kistérségbe.

Tájékoztató a természetvédelmi területekről
Átfogó felmérés készült a  Göd területén található természetvédelmi 
területekről. A szakmai anyag arra szolgál, hogy meglevő természeti 
értékeinket ismerjük meg, és tudatosan törekedhessünk jelenlegi álla-
potuk megőrzésére – fogalmazott Markó József polgármester. A most 
elkészült felmérés a munka első fázisának számít. A következő feladat 
egy, a felmérés adataira támaszkodó kezelési terv elkészítése lesz. A té-
mával kapcsolatban Jakab Júlia környezetvédelmi referenssel készítet-
tünk interjút, melyet a Gödi Körkép májusi számában közlünk. 

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

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

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

Gödi rendőrjárőr
(06 20) 943-7676

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

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

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

Településellátó Szervezet
Cím: 2132 Göd, Duna út 5.
Telefonszám: (27) 530-600 
Fax: (27) 345-228

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Telefon: (27) 530 611
Fax: (27) 530 611

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Gödi Lakosok!
A Gödi Körkép 2014. januári számában 
a 2014-es naptár jobb oldalán a „Hibabejelen-
tések – Közvilágítási hibák, Polgármesteri Hi-
vatal” címszó alatt tévesen Őzse János neve is 
szerepel.

A közvilágítási hibabejelentések az alábbi el-
érhetőségeken lehetségesek:

Munkanapokon a  Polgármesteri Hivatal 
nyitvatartási idejében az  ügyfélszolgálaton 
a  (06 27) 530-064-es vonalas vagy a  (06 80) 
890-089-es zöldszámon.

Munkaidőn túl, valamint munkaszüneti és 
ünnepnapokon a hibabejelentés a (06 40) 200-
855-ös üzenetrögzítős mobiltelefonszámon 
a közvilágítási lámpák javítását végző ENEFI 
Energiahatékonysági Nyrt.-nél lehetséges.

Az ELMŰ sem a  Polgármesteri Hivataltól, 
sem a lakosságtól nem fogad közvilágítási hi-
babejelentést!

Gödi Polgármesteri Hivatal

KÖZÉLET
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A zárt ülés témái 
Zárt ülés keretében foglalkozott a testület a Kincsem-pályá-
zatnál közreműködő tervező kiválasztásával, illetve a „Kas-
tély Központi Óvoda bővítése 100 férőhellyel” elnevezésű 
(KMOP-4.6.1.-11-2012-0040) projekt keretében a bútorok és 
a játékok beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárások megin-
dításával.

Egyebek
Egyebek címszó alatt napirenden volt a  TESZ számító-
gép-beszerzésének kérdése. Az  egymillió forint értékben 
megvalósuló szervercserét és több munkaállomás gépcseré-
jét támogatta a képviselő-testület.
A testület határozatot hozott egy állandó kiállítás létreho-
zásáról. Az előkészítő és szervezési munkálatokkal a műve-
lődési ház igazgatóját, Szabó Zsuzsannát bízta meg. Az ál-
landó kiállítás a Bozóky téren található Tűzoltószertárban 
nyílik meg, és tavasztól őszig, napi néhány órában lesz láto-
gatható a nagyközönség számára.
Magzati szívhangvizsgáló készüléket kért a TESZ a védőnői 
szolgálat számára. A  beruházást támogatták a  képviselők, 

sőt Markó József polgármester javaslatára úgy döntöttek, 
két készüléket is beszereznek, hogy az alsó-, illetve a felső-
gödi településrészen szolgálatot teljesítő védőnők számára is 
mindig rendelkezésre álljon egy-egy eszköz.

Göd Város Önkormányzata és  
a Búzaszem Iskola szeretettel vár mindenkit
2014. május 11-én, vasárnap 10-16 óráig
a Madarak és fák napjára.

Helyszín
Duna-part Nyaralóházak
(2132 Göd, Jósika u. 14.)

Program
Solymászbemutató • madárodú-készítés • erdészeti kisképző • közös faültetés 
• Zöld Sarok – környezetvédelmi ismeretekkel, játékokkal • kisállat-simogató •
színpadi produkciók zenével és tánccal • sportági bemutatók • egészségsarok 
- szűrésekkel, bemutatókkal • kirakodóvásár – helyi termelőkkel, kézműve-
sekkel • büfé fröccsel és házi szörpökkel • bográcsebéd

A rendezvény keretében hirdetik ki a Göd Városi Könyvtár rajzpályázata és 
a „Találd ki újra!” pályázat eredményeit.

Az esemény nyomon követhető a Facebookon is: Madarak és fák napja Göd – 2014
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

TÁJÉKOZTATÁS

A TESZ közleménye
Az utóbbi hetekben a  Településellátó Szervezet telefonos 
elérhetőségében műszaki hibák miatt fennakadások voltak. 
A  hibákat a  szolgáltató elhárította, de végleges megoldás-
ként április 15-től a kor követelményeinek megfelelő, új te-
lefonközpontot helyezünk üzembe, amellyel az ügyfélszol-
gálati munka is felgyorsul. Az átállásra április elejétől kerül 
sor. Az  összes telefonos elérhetőségi számunk változatlan 
marad.

Mucsi László
a TESZ igazgatója

Találd ki újra!
Göd Város Önkormány-
zatának Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsá-
ga pályázatot hirdet általá-
nos iskolások részére.

A pályázat témája: Hulladé-
kok újrahasznosítása kreatív 
ötletek alapján. Készíthe-
tő használati- és dísztárgy, 
vagy bármilyen játék.
Pályázati feltételek: A  pá-
lyaművek hulladékból kell 
készüljenek, de nem tar-
talmazhatnak veszélyes 
hulladékot! Segédanyagok, 
például ragasztó, festék fel-
használhatók.
Pályaművek leadása: Az el-
készült alkotásokat 2014. 
május 5-én 16 óráig lehet 
leadni a  Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélszolgálatán vagy 
a  környezetvédelmi irodá-
ban. Kérjük az alkotó nevé-
nek, iskolájának, osztályá-
nak megadását!
Pályázat elbírálása, ered-
ményhirdetés: A leadott pá-
lyaműveket a bizottság ötle-
tesség és kivitelezés alapján 
bírálja el. Az  alsó és felső 
tagozatosok elbírálása külön 
történik. 
Minden pályázó jutalomban 
részesül!

Gyermekrajzpályázat
A Göd Városi Könyvtár Madarak és fák napja alkalmából meghirdetett gyermekrajzpályá-
zatának határideje április 18-ról április 22-re változott.
Témák:
• Kányádi Sándor: Tarlón túzok lépeget című versének illusztrációja
• A túzok a puszta szimbóluma
• Az év fája a mezei juhar
A pályázati kiírás a Gödi Körklép 2014 márciusi számának 15. oldalán található.
Az alkotások leadhatók a Központi Könyvtárban (Pesti út 72.) vagy az Ady Fiókkönyvtár-
ban (Kálmán u. 13.).

A képviselő-testületi ülésről készült tévéfelvétel megtekinthető az interneten:
www.goditemak.hu | Testületi ülések | 2014. 03. 19.

Madarak és fák napja | 2014
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Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Árvízvédelmi, Folyamszabályozási és Vízminő-
ségi-kárelhárítási Osztály

Tárgy: Adatszolgáltatás Göd Város Önkor-
mányzata részére

Kovacsik Tamás képviselő, VKB-elnök
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsága

Tisztelt Kovacsik Tamás Úr!
A tárgyi üggyel kapcsolatban beérke-
zett kérelmére a  Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Igazgatóság (KDV-VIZIG) 
az alábbi állásfoglalást adja:

A KDV-VIZIG főbb feladata többek 
között az  árvízvédekezéssel összefüg-
gő feladatok végrehajtása a  működési 
területén fekvő állami védműveken. 
Az  árvíz-védekezési feladatok közé 
tartoznak egyrészt a preventív, a felké-
szülés időszakában végrehajtandó fel-
adatok (például karbantartás, üzemel-
tetés, fejlesztés, helyreállítás), másrészt 
védekezési időszakban az operatív vé-
dekezési feladatok. E feladatkörökön 
belül Igazgatóságunk látja el az  1.47. 
számú gödi öblözetet védő (Felsőgöd, 
Sződliget déli része), a Duna bal partja 
és a Sződ-Rákospatak bal partja men-
tén (mintegy 4,150 km hosszban) hú-

zódó 02.05. számú gödi árvízvédelmi 
szakasz fentiekben meghatározott fel-
adatait.

A védművek állapotát, valamint 
a  védelmi szervezet felkészültségét 
(a vonatkozó előírások szerint, minden 
évben) az  Igazgatóság felelős vezetői-
ből álló bizottsága ellenőrzi. A  Felül-
vizsgáló Bizottság az ellenőrzés tapasz-
talatait védelmi szakaszonként, majd 
az  egész igazgatóság vonatkozásában 
összevontan is értékeli.

A Bizottság munkáját az egész évben 
gátőrjárásban szolgálatot teljesítő gátőr 
rendszeres ellenőrzéséről szóló doku-
mentumok, a szakbizottsági bejárások 
összefoglalói – melyek specifikusan, 
részletesen vizsgálják a védelmi rend-
szer egyes elemeit –, valamint védeke-
zések esetén a szakasz-védelemvezetők 
védekezési eseményeket és tapasztala-
tokat tartalmazó jelentései segítik.

A gödi árvízvédelmi szakasz vonat-
kozásában tájékoztatjuk, hogy a 2013-
as nyári LNV-szintű árhullám levonu-
lása során – az  Igazgatóságunk által 
kirendelt védekezésben részt vevő mű-
szaki kollégák szakértelmének és nem 
utolsósorban az elmúlt években a véd-
vonalakon végzett folyamatos fenn-
tartási és üzemelési munkáknak kö-
szönhetően – a védvonalon jelentősebb 
probléma nem jelentkezett. A minden 
évben rendszeresen elvégzett fenntar-
tási munkálatokon kívül, a  2002-ben 
a Dunán levonuló rendkívüli árhullá-
mot követően a rendelkezésünkre álló 
pénzügyi fedezet keretein belül meg-
kezdtük a  burkolat szakaszos felújítá-
sát. A 2013-as nyári árhullám levonu-
lásáig a  vízoldali burkolatot mintegy 
6000 m2-en felújítottuk.

Jelenleg is folyik a  2013. évi nyári 
árhullám által okozott károk helyre-
állítása, melynek keretében elvégezzük 
a  fővédvonal károsodott koronájának 
és mentett oldali védősávjának, vala-
mint vízoldali burkolatának helyreál-
lítását.

A keletkezett károk helyreállítása 
2013. év októberében elkezdődött, és 
a  teljes vízoldali burkolatot, valamint 
a  mentett oldali előteret helyreállí-
tottuk, azonban a  téli munkavégzést 
korlátozó műszaki kritériumok miatt 
a  töltéskorona helyreállításának mun-
kálatai csak 2014 kora tavaszán – fagy-
mentes időszakban – kezdődnek meg, 
és a  munkálatok várható befejezése 
2014 március végére tehető.

ÁRVÍZVÉDELEM

Biztonságos-e a gödi gát?
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
állásfoglalása
A Duna tavaly júniusi, minden korábbi vízszintet meghaladó áradását követően 
a part közelében élő lakosok egy csoportja októberben levélben fordult Markó 
József polgármesterhez. Több mint százhúszan kérték, hogy az önkormányzat 
adjon szakértői véleményekkel is alátámasztott tájékoztatást a gödi védművek 
műszaki állapotával kapcsolatban, és foglaljon állást abban a kérdésben, hogy 
garantálható-e a lakosság biztonsága egy újabb árvíz alkalmával.

Kovacsik Tamás, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
a vízügyi szakhatóságot kérte fel a felmerült kérdések megválaszolására. A Kö-
zép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szakvéleménye február végén érkezett 
meg. Az alábbiakban a hivatalos állásfoglalás teljes szövegét közöljük, hiszen 
a gátak állapotának kérdése vélhetően minden gödi lakost érdekel.

A szakhatóság állásfoglalása szerint a gödi gátrendszer megfelelő biztonságot nyújt a város 
lakóinak

KÖZÉLET

6



Összegezve a  fentieket, 2013-ban 
a Dunán levonult árhullám alkalmával 
a  védvonalon súlyos, a  védképességet 
károsan befolyásoló jelenség nem volt 
tapasztalható. A  Bizottság a  rendel-
kezésre álló információkat kiértékel-
ve a  védvonal integritását kritikusan 
befolyásoló, azonnali beavatkozást 
igénylő problémát nem tárt fel.

Tájékoztatjuk, hogy Igazgatóságunk 
– bár mint a  fentiekben is leírtuk, 
az  árvízvédelmi szakaszon káros ár-
vízvédelmi jelenségek nem voltak ta-
pasztalhatók – a 2 + 250 tkm – 4 + 150 
tkm szelvénye között töltésfejlesztést 
kíván elvégezni az Európai Unió által 
finanszírozott nagyprojekt keretében, 
melynek előkészítése folyamatban van. 
A projekt végrehajtása során a védvo-
nal a  vonatkozó műszaki jogszabá-
lyokban feltüntetett paraméterekre 
történő kiépítése valósulna meg.

Megjegyezzük, hogy a Göd Városá-
nak környezetében lévő településeken 
(Surány, Sződliget, Vác, Nagymaros) 
kivitelezésre kerülő árvízvédelmi 
rendszerek létesítése a  Duna lefolyá-
si sávját számottevően nem szűkítik, 
káros visszaduzzasztást nem okoznak. 
Az árvízvédelmi rendszerek fejlesztése 
többségében árvédekezéskor a  telepü-
léseken kialakított ideiglenes védvo-
nalak nyomvonalán kerül kialakítás-
ra, így hatásuk megegyezik a végleges 
megvalósulásukkal, továbbá a  02.05. 
gödi árvízvédelmi szakaszt nem ter-
helik, a  védképességét negatívan nem 
befolyásolják.

Összességében tehát elmondható – 
mint azt az elmúlt, kicsivel több mint 
egy évtizedben (2002–2013) a  Dunán 
levonuló rendkívüli árvizek elleni vé-
dekezés tapasztalatai is alátámaszt-
ják –, hogy a  töltés a  védvonal teljes 
hosszán megfelelő biztonságot nyújt 
a mentett oldalon élőknek.

Végezetül a  megkeresésben többek 
között feltüntetett, a  felsőgödi szaka-
szon súlyosbodható szennyvízelveze-
tési nehézségek elhárításával kapcso-
latban javasoljuk az  illetékes DMRV 
Zrt. megkeresését.

Budapest, 2014. február 24.

Üdvözlettel:

Stimm Gábor
osztályvezető

Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság

KÖZÉTKEZTETÉS

Márciustól dietetikus 
segíti a gödi konyhákat
Az óvodai, az iskolai, az időskori, illetve a szociális étkeztetés révén szinte vala-

mennyi Gödön élő család kapcsolatba kerül a közétkeztetéssel. A gödi kony-
hákon naponta összesen kétezer adag étel készül, legnagyobb részben az  is-

kolákba és az óvodákba járó gyerekek számára. Nem mindegy, hogy a napi étkezés 
mennyibe kerül, ahogyan az sem, hogy milyen minőségű étel kerül az asztalra. 

A közétkeztetést végző Településellátó Szervezet a tavaly év végén lezárult élelmezési 
közbeszerzési pályázat eredményeként igen kedvező árakat tudott kialakítani a beszál-
lítókkal. Ennek köszönhetően januártól jelentős mértékben, mintegy 25 százalékkal 
csökkentek a közétkeztetési díjak a városban. – Következő lépcsőként az új élelmezési 
normákat és az európai uniós irányelvek szerinti egészséges közétkeztetés elvárásait 
kell összehangolni a  tápláló és ízletes ételek elkészítésének igényével. A cél tehát az, 
hogy a közétkeztetésben részt vevők mindennapi étele egyszerre legyen megfizethető, 
egészséges és jó ízű – nyilatkozta lapunknak Mucsi László, a Településellátó Szervezet 
igazgatója. – Az  étrendben hangsúlyosan kell megjelennie a  több zöldségnek, gyü-
mölcsnek, tejterméknek, valamint a tel-
jes kiőrlésű gabonaféléknek. A kevesebb 
zsiradékot, sót, cukrot, finomított gabo-
naterméket tartalmazó, egészséges éte-
lek előállítása egyszerre igényel kony-
hatechnológiai és étrend-összeállítási 
változtatásokat. Márciustól egy, az OTE 
egészségügyi főiskolai karán végzett, 
szakképzett dietetikus, Fazekasné 
Szekér Edit segíti a  konyhákat az  átál-
lásban. Az első feladat a havi étlaptervek 
kidolgozása, megfelelve a szigorú szak-
mai elvárásoknak. Ezzel egy időben ter-
mészetesen változtatni kell az anyagfel-
használási normákon és a receptúrákon 
is. A dietetikus a konyhák technológiai korlátait is figyelembe véve javaslatokat tesz 
az ételek elkészítésének új módozataira. A teljes átállás előreláthatólag szeptembertől 
várható, de már addig is érzékelhetőek a változások – mondta el a TESZ igazgatója.

A Huzella Iskolában elindult egy kóstolói program, és tervezik, hogy nyilvános előa-
dásokat is tartanak majd az egészséges táplálkozás és a közétkeztetés összefüggéseiről. 
A speciális étrendet igénylők ellátását külső szolgáltató bevonásával szervezik meg. 

Helyes táplálkozással az egészségért
A táplálkozás végigkíséri az  ember életét, és hatással van az  egészségére. A  táp-
lálkozással és az életmóddal összefüggő betegségek jelentős részében a megfelelő 
étrenddel kedvezően befolyásolható az  egészségi állapot, segíthető a  gyógyulás. 
A táplálkozástudománnyal foglalkozó szakembereknek nagyon fontos a szerepük 
az egészségügyi prevenció területén is. Igazi szakmai kihívást jelent elérni, hogy 
az emberek ne csupán a helytelen táplálkozás miatt kialakult betegségek esetén for-
duljanak dietetikushoz, hanem az egészség megőrzésének szándékával is.

A fiatal generációk egészségtudatos táplálkozásának kialakításában a  család 
mellett a közétkeztetésnek van a legnagyobb szerepe, ami nagy lehetőséget és nagy 
felelősséget is jelent. A közétkeztetésnek, a különböző életkori sajátosságokból adó-
dóan számos szakmai szempontot kell figyelembe vennie. Tudásommal és tapasz-
talataimmal ebben szeretnék segíteni. 

Fazekasné Szekér Edit
dietetikus

A közétkeztetés keretében a város konyháin 
naponta összesen 2000 adag étel készül

Gödi Körkép | 2014. 4. szám KÖZÉLET
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MEGEMLÉKEZÉS

Nemzeti ünnep – négy 
helyszínen
Az 1848–49-es forradalomra és szabadságra 
emlékeztünk

Nemzeti ünnepünket pattanó rügyekkel, hajnali madárdallal készítette elő 
a szirmait bontogató tavasz. Habár a délelőtti órákban a napsugarak által 
kigombolt, panyókára vetett kabátokat a  fel-feltámadó szél visszasegítette 
a  megemlékezőkre, Gödön az  ünnepi programok valamennyi helyszínen 
emelkedett hangulatban zajlottak.

A megemlékezés a  Huzella Torna-
csarnokban kezdődött, ahol Markó 
József polgármester mondott ünne-
pi köszöntőt. A  város vezetője arra 
emlékeztette a  megjelenteket, hogy 
a  gödi városi ünnepek minden esz-
tendőben nagyon színvonalas prog-
ramokkal teszik méltóvá a  megem-
lékezések alkalmait. Talán ennek is 

köszönhető, hogy a város lakói közül 
egyre többen igyekeznek személye-
sen részt venni azokon. 

Ezúttal a  Búzaszem Általános Is-
kola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény összeállításával hango-
lódhattak az  ünnepre az  egybegyűl-
tek. A forradalom kitörése, a katonák 
verbuválása és harcba engedése nép-
dalaink, népénekeink hangján szólalt 
meg, és egyre gyorsuló lánykarikázó-
ban, illetve szili karéj férfiverbunk-
ban testesült meg. Keszey Tivadar 
igazgató tárogatón, Bese Botond 
kecskedudán, Németh András tekerő-
lanton muzsikálva szolgálta az  Imre 
Béla által betanított táncokat. Külsős 
közreműködőként Tintér Gabriella 
népdalénekes erősítette a búzaszeme-
seket, a  forradalmárok által megfo-
galmazott követelések egy-egy pont-
ját pedig tizenkét édesapa kiáltotta be 
a közönség soraiból a  megemlékező 
összeállítás adott pillanataiban. 

Az ünnepi műsor keretében került 
sor a városi elismerés, a Kóczán Mór 
Vándordíj átadására is.

A Kóczán Mór Vándordíjat első ízben 
2000-ben ítélték oda. Azóta minden 
évben az  előző esztendő kimagasló 
teljesítményt nyújtó sportolóit jutal-
mazzák vele, méghozzá három kategó-
riában.

Díjazottjainknak Markó József pol-
gármester és dr. Pintér György alpol-
gármester gratulált.

A legjobb sportteljesítményt 
nyújtó nő: Petró Bettina, a Gödi 
SE versenyzője
Edzője: Tőzsér Tibor. 
Bettina 2004-ben kezdett el kézilab-
dázni a  Huzella Tivadar Általános 
Iskolában. Egy év után csatlakozott 
a  Gödi SE kézilabda-szakosztályához. 
Az ő korosztályában sok tehetség volt, 

Az ünnepi megemlékezés után 
a  Huzella Tornacsarnokban került 
sor a városi elismerés, a Kóczán Mór 
Vándordíj átadására is. A  díjat Göd 
Város Önkormányzata alapította Al-
sógöd egykori református lelkésze, 
atléta olimpikonja emlékére.Az idei ünnepen a Búzaszem Iskola adta az ünnepi műsort

Az idei Kóczán Mór-vándordíjasok a város 
vezetőinek karéjában a díjátadás után

A város apraja-nagyja együtt élte át 
a megemlékezés perceit

Március 15-e alkalmából kitüntetést 
vehettek át a város legkiválóbb sportolói
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A díjátadások után a szervezők a Kossuth térre invitálták 
a  megjelenteket, ahol Ignácz Dániel Dsida Jenő Psalmus 
Hungaricus című költeményét szavalta el, majd megkez-
dődött a koszorúzások sora. A város vezetői, majd a politi-
kai pártok, a civilszervezetek és a gödi intézményeink kép-
viselői helyezték el a virágaikat Kossuth Lajos, a következő 
helyszínen pedig Petőfi Sándor szobránál. A koszorúzások 
Nemeskéri Kiss Miklós emléktáblája előtt fejeződtek be. 
A díszbe öltözött helyszíneken lovas huszárok, a Szent Lá-
zár Lovagrend egyenruhásai, illetve a Gödi Ifjúsági Fúvó-
szenekar, valamint a Gaude kórus közreműködése emelte 
az ünnep fényét.

A  Nemeskéri-kúria előtt 
Jankovics Marcell Kos-
suth- és Balázs Béla-díjas 
rajzfilmrendező mondott 
beszédet. Emlékeztetett 
arra, milyen fontos egy 
nemzet életében az, hogy 
miképpen őrzi a  múltját. 
Mint elmondta, csak akkor 
érthetjük jelenünket, ha 
emlékezünk a  múltunkra, 
és csak múltunk ismere-
tével lehet megterveznünk 
a  még ismeretlen jövőt. 
Jankovics a  március 15-
ei ünnep különlegességét 
hangsúlyozta. Elmondta, 
hogy 1927 előtt nem is ün-
nepelték a 48–49-es forra-
dalom és szabadságharc 
kitörését. Még az  1970-es 
években sem nézték jó 
szemmel március idusán 
a  nemzetiszín kokárdát 
a szív felett… 1989-ben viszont máig emlékezetes lelkesült-
ség övezte az ünnepet – tartott rövid történeti áttekintést 
a szónok. Nemzeti önazonosságunkat a világ elismerése is 
elmélyíti. Két ilyen történelmi eseményünk a közelmúlt-
ból az 1848–49-es és az 1956-os forradalom, melyek kap-
csán az egész világ elismerően hajtott fejet a magyar nép 
nagysága előtt. 48-nak egyetemes az üzenete és általános 
az elfogadottsága.

V. Pálfai Kinga

Kóczán Mór 1885. január 8-án Kocson született. A  II. 
világháborút követően települt Magyarországra, Göd-
re, ahol lelkésznek választották. Az 1908-as és az 1912-
es olimpián szerepelt, ő volt az  első nem skandináv 
versenyző, aki gerelyhajításban olimpiai érmet tudott 
nyerni. Gödön is aktív szerepet vállalt a település spor-
téletében, egészen 1972-ben bekövetkezett haláláig.

Huszárok lovas felvonulása kísérte a megemlékezőket a Kossuth 
térről a Nemeskéri-Kiss-kúriához

Az ünnep szónoka, Jankovics 
Marcell a múlt megismerésének 
fontosságára hívta fel 
a figyelmet

ám már korán kimagaslott 
közülük is. Csapatával di-
ákolimpiai döntőket, me-
gyei ifjúsági bajnokságot 
és négy éven át NB II-es 
ifjúsági bajnokságot nyert. 
A  2007–2008-as bajnoki 
szezonban bekerült az  NB 
II-es felnőtt csapatba, ahol 
a  2013-ban csapatkapi-
tánynak választották.

A legjobb 
sportteljesítményt 
nyújtó férfi: Lukács 
István, a Gödi SE 
versenyzője
Edzője: Sinkó László. 
Az országos, valamint a ré-
giós versenyek rendszeres 
résztvevőjeként több győ-
zelmet, valamint értékes 

helyezéseket mondhat magáénak. Ezek közül a  legfonto-
sabb 2013-ban a korosztályos bajnokság, ahol kajak egyes-
ben – 10 km-en – szenzációs versenyzéssel győzni tudott, 
illetve ugyanott kajak egyesben 1000 méteren harmadik 
lett. István a 2013-as eredményei alapján kvalifikálta ma-
gát a  2013–14-es Héraklész serdülőválogatott-keretbe. 
Munkája elismeréseként 2013-ban megkapta a „Jó tanuló 
– jó sportoló” díjat is. 2013-ban „Az év legjobb Pest megyei 
diáksportolója” díj odaítélésekor az általános iskolás kor-
osztályban a 3. helyezést érte el.

A legjobb sportteljesítményt nyújtó csapat: 
a Gödi SE felnőtt női kézilabdacsapata
Edzőjük: Tőzsér Tibor.
A női felnőtt kézilabdacsapat az  NB II. északi csoport-
jának őszi bajnoka, és most is vezeti a  tabellát. A  lányok 
nagy valószínűséggel felkerülnek az  NB I/B-be. Az  őszi 
szezon befejezése után a  csapat részt vett egy szarvasi 
tornán, amelyen az  NB II-es bajnokcsapatok vívtak meg 
egymással. Ezt a tornát nagy fölénnyel nyerték meg. Négy 
magabiztos győzelemmel, jó egyéni és csapatteljesítmény-
nyel a Bajnokok Tornáján is az első helyen végeztek.

Március 15-e alkalmából kitüntetést 
vehettek át a város legkiválóbb sportolói
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A Jézus Krisztust követő 
élet olyan, mint egy 
vándorút. S  mi több, 

a  két emmausi vándor útja 
olyan, mint egy emberi életútnak a  kisebb 
mintája. Mennek, Jézus odaszegődik mel-
léjük, de nem ismerik fel, csak a nap végén, 
s  addig úgy beszélnek róla, mintha ott sem 
lenne. Húsvéti vándorok vagyunk mind, 
Isten olykor kifürkészhetetlen útjain. Ván-
dorok, mégis reménységgel, a  Krisztusban 
kapott új élet lehetőségével felvértezett lelkes és tu-
datos vándorok! Húsvét örömhíre ez is!

Életünk útján mi sem vagyunk másképp, mint 
az ott bandukoló tanítványok: keressük a magunk 
elképzeléseit, vágyait Istennél és Istenben. S  ha 

a rövid út alatt nem leltünk válaszra, akkor hajlamosak va-
gyunk elkönyvelni, hogy Isten nem is cselekszik az ember 
életében.

Mindig más a  látásmódja annak, aki közelről 
szemlél valamit, mint aki távolról figyeli. Példa 
erre a vándorló állatok esete a híres Grimm-me-
sében, amikor a számkivetettek elindulnak Bré-
mába szerencsét próbálni. A  betyártanya lakói, 
akiket kiűznek, szellemnek könyvelik el az egy-

szerű állatokat: „A házban egy boszorkány ül, aki 
összekarmolta az arcomat, az ajtónál egy ember kés-

sel a lábamba szúrt, az udvaron 
szét akartak verni egy bunkó-
val, a  tetőről pedig belém csíp-
tek” – mondta a megrémült be-
tyár. Pedig mi is történt igazán? 
A macska megkarmolta, a kutya 

megharapta, a  szamár megrúgta és a  kakas 
megcsípte a betyárt.

Ennyit jelent a nézőpont, vagyis hogy közel-
ről, lelki mélységben szemléljük-e Krisztust, 
vagy távolról-kívülről, rövid vándorutakon, 
mert akkor nem lesz más Ő, mint egy kereszten 

függő test, és egy valaha élt zsidó tanító.
De Jézus maga az  élet, hiszen feltámadott, és ne-

künk üdvösséget szerzett. Járjunk együtt vele útjain-
kon, hogy életünk vándorútján fokozatosan tárhassa 
fel magát nekünk!

Chikán Katalin evangélikus lelkész

„Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, 
amely Jeruzsálemtől hatvan futamnyira volt, és 

amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással 
mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek, 

és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük 
szegődött, és együtt ment velük.” 

(Lk 24,13–15)

2014. március 1. és március 25. között Gödön

elhunytak
Kruzslicz István 76 éves
Bélik József 77 éves

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik 
Horváth Jánost, Papát utolsó útján elkísérték, és 
részvétükkel osztoztak velünk fájdalmunkban.

gyászoló felesége, fiai, menyei és unokái

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik az 58. életévében elhunyt ifjabb Mihácsi János 
temetésén részt vettek az alsógödi új köztemetőben, és 
osztoztak a hozzátartozók fájdalmában.

Mihácsi család

2014. március 1. és március 25. között Gödön 
házasságot kötöttek
Schuszter Ferenc és Keresztes Noémi
Dóra Péter és Nemesi Krisztina
Riez Norbert és Szabó Judit
Nyitrai Gábor György és Osváth Zsuzsanna
Boros Sándor István és Kis Anita Nárcisz

Húsvéti vándorok

Ingyenes online program a KRESZ-
ismeretek felfrissítésére
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) kezdeményezésére állami 
közlekedésbiztonsági program indult, melynek keretében bárki ingye-
nesen frissítheti fel KRESZ-ismereteit. 

A program a legkorszerűbb távoktatási (e-learning) módszerek is-
merteti a KRESZ-szabályok legfontosabb változásait, a hiányos isme-
retekre visszavezethető leggyakoribb baleseti okokat, és felvilágosítást 
ad a biztonságos közlekedéssel összefüggő más hasznos kérdésekről is.  

A díjmentes program 2014. június 15-ig bárki számára elérhető 
a http://kreszfelfrissito.hu oldalon. 

Felhívás rajzpályázatra
A Dunakeszi Rendőrkapitányság 2014. május 7-ére tervezett nyílt napjával 
kapcsolatban rajpályázatot hirdet.
A pályázat címe: A jövő rendőrsége
A pályázók köre: Dunakeszi, Fót és Göd területén élő óvodás és általános is-
kolás korú gyerekek 
A pályázat beküldési határideje: 2014. április 25.
A pályázat benyújtásának helye: 2120 Dunakeszi, Tábor utca 2.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető a városi honlapon: www.god.hu
Értékelés és díjazás: A pályamunkákat a Dunakeszi Rendőrkapitányság állo-
mányából kijelölt személyek értékelik és díjazzák. A pályázat kiírója a helye-
zetteken kívül az arra érdemes pályázót különdíjjal is jutalmazza.
A pályázatok elbírálása május első hetében várható. 
Eredményhirdetés: A nyertesek névsorának közzétételére és a díjak átadására 
2014. május 7-én, a Dunakeszi Rendőrkapitányság nyílt napján kerül sor.
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Ahogy arról korábban már beszá-
moltunk, a  gödi képviselő-testü-
let elfogadta a  kapitányságvezető 

szakmai beszámolóját a  2013-ban végzett 
munkájukról, sőt, a  városvezetők öröm-
mel üdvözölték azokat a pozitív tendenci-
ákat, amelyek egyértelműen kirajzolódtak 
az előterjesztett anyagból. Tóth Csaba ren-
dőrkapitányt arról kérdeztük, hogyan ala-
kul városunk bűnelkövetési statisztikája, és 
milyen újabb lépéseket terveznek a közbiz-
tonság további javítása érdekében.

A gödi képviselő-testület pozitívan értékel-
te az éves beszámolót. Milyen eredménye-
ket mutatott a 2013-as év mérlege?
– Három esztendő statisztikai adatait 
tartalmazó, új struktúrájú beszámolót 
készítettem. Ebben a kontextusban jól ér-
tékelhetőek az adatok, világosak a tenden-
ciák. Gödön, csakúgy, mint a kapitányság 
illetékességi területén található másik két 
településen, nagyon bíztatóan alakultak 
a  mutatók. A  2012-es évhez viszonyítva 
például Gödön közel 50 százalékos mér-
tékben csökkent a  regisztrált bűncselek-
mények száma. Ez azt jelenti, hogy az el-
múlt évben 1000 főre 25 bűncselekmény 
jutott, ami országos összevetésben is jó 
eredmény.

Ön szerint minek köszönhető a  jelentős 
mértékű javulás?
– Véleményem szerint nagyon sokat jelen-
tett a járőr-mobiltelefon bevezetése, amely 
lehetővé tette a közvetlen elérést. A tavaly 
huszonnégy órás, folyamatos, településen-
ként kétfős járőrszolgálat felváltotta azt 
a  korábbi gyakorlatot, amikor két járőr 
egyidejűleg három településen volt szol-
gálatban. A járőrök munkáját jól kiegészíti 
a két körzeti megbízott is, akik szintén köz-
vetlen telefonkapcsolatban vannak a lakos-
sággal, továbbá az illetékességi területeiken 
található intézményekkel. Ők hatékony 
segítséget jelentenek a  felderítésekben is, 
amelyek száma a duplájára emelkedett ta-
valy a 2012-es adatokhoz képest.

Milyen típusú bűncselekmények jellemző-
ek Gödön?
– Ami a  lakosság részéről leginkább ész-
lelhető, azok a  lakásfeltörések, valamint 
a gépkocsi- és a kerékpárlopások. Más ka-
tegória ugyan, de szép számmal történnek 
közlekedési kihágások is, itt azonban meg 
kell jegyezni, hogy jelentős a városon átha-
ladó forgalom. Gyalogosgázolás és motoros 
baleset sajnos 2013-ban is történt, ám halá-
los kimenetelű baleset szerencsére nem volt 
az elmúlt esztendőben.

Hogyan tervezi az elért eredmények fenn-
tartását, illetve további javítását?
– A  jelenlegi, 17 fős személyi állomány-
nyal a bűncselekmények számának további 

5-8 százalékos csökkentésére látok reális 
esélyt. Az  idei első negyedév statisztiká-
it vizsgálva ez igazolódni is látszik. Sokat 
fejlesztene a  közbiztonságon az  erősebb 
polgárőrség, a  térfigyelő rendszerek kiépí-
tése, valamint a  közvilágítás fejlesztése. 
Polgárőrnek önkéntes alapon, saját gépko-
csival és saját szabadidejükben ma nagyon 
kevesen mennek. Pedig a  frekventált idő-
szakokban és helyszíneken nagy segítséget 
jelenthetne a többszörös létszámú jelenlét. 
A  térfigyelő rendszer telepítése egyszeri 
költség, üzemeltetése azonban folyamatos 
teher. Ráadásul jogszabály írja elő, hogy 
csak a közterület-felügyelet és a rendőrség 
nézheti a  térfigyelő rendszert, tehát a  sze-
mélyi állományt is bővíteni kellene ahhoz, 
hogy legyen, aki a folyamatos ügyeletet el-
látja. Most Dunakeszi tervez egy nagyobb 
beruházást, ötven kamerával, és Fót is haj-
lik az ez irányú fejlesztésre. A közvilágítás 
fejlesztése szintén alapvető követelmény, 
mert ahol gyér a fény, vagy teljesen hiány-
zik, ott könnyebb a tilosban járni…

Kapnak-e visszajelzést a lakosságtól?
– Kapcsolatban vagyunk a  gyermekintéz-
ményekkel, az  idősellátással. Előadásokat, 
tájékoztató fórumokat tartunk nem csupán 
az iskolákban, hanem a nyugdíjasok köré-
ben is. Vannak saját rendezvényeink is, nyílt 
napjaink, illetve igyekszünk a  nagyobb 
települési eseményekhez is csatlakozni, 
bemutatni a  munkánkat, az  eszközeinket, 
és minél több, a  megelőzésben segítő in-
formációt átadni azoknak, akikkel találko-
zunk. Ma már egyre többen segítenek a fel-
derítési munkánk közben, ám még mindig 
túl sokan közömbösek, vagy attól tartanak, 
hogy a segítségnyújtásuk után kellemetlen 
helyzetbe kerülhetnek, beidézik őket a ren-
dőrségre, vagy kiteszik magukat az elköve-
tők bosszújának. Azzal az  opcióval, hogy 
információikat jegyzőkönyvön kívül is 
átadhatják, ezzel elkerülve a „kellemetlen” 
következményeket, lassan-lassan sikerül 
áttörnünk a  közömbösség falait. Mondok 
egy hétköznapi példát: valaki a  kertváros 
csendes utcájában egy idegen gépjárművet 
lát parkolni, amiben huzamosabb időn át 
ülnek, várakoznak. Ha az  illető nem tesz 
mást, csak feljegyzi az időpontot és a rend-
számot, az nekünk már hatalmas segítség 
lehet abban, hogy elindulhassunk egy nyo-
mon. Miközben mi a testületünk állampol-
gárbarát modelljét építjük, abban bízunk, 
hogy tevékenységünk „visszatükröződik”, 
és a lakosság is megtisztel bennünket a bi-
zalmával.

V. Pálfai Kinga

Tóth Csaba dunakeszi rendőrkapitány

KÖZBIZTONSÁG

Láthatóbb jelenléttel 
erősít a rendőrség
Interjú Tóth Csaba rendőr alezredessel, 
a Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetőjével

A minisztérium által jóváhagyott sta-
tisztikai adatok:
A Göd területén elkövetett bűncselek-
mények száma 2013-ban 333 (2012-
ben 689). Lakásbetörés 41 regisztrált 
esetben volt (2012-ben 64), személy-
gépkocsi-lopás 9 (2012-ben 13), autó-
feltörés 13 (2012-ben 24), egyéb lopás 
118 (2012-ben 181), rablás nem volt 
(2012-ben 3), testi sértés 7 (2012-ben 
13), kifosztás 1 (2012-ben 3), garázda-
ság 3 (2012-ben 3), zsarolás 3 (2012-
ben 1), egyéb 138 (2012-ben 384).

Gödi Körkép | 2014. 4. szám KÖZÉLET
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A Dunakanyar Egészséges 
Gyermekeiért Alapítvány
A közhasznú társadalmi szervezet elsősor-
ban a  gödi gyermekek sportolási lehetősé-
geinek megteremtését támogatja. Az alapít-
vány adószámán keresztül támogathatók 
még az  alábbi intézmények, illetve szerve-
zetek is:
• Kincsem Óvoda
• MAFC Kajak-Kenu Szakosztály
• GDSE Röplabda és Tánc Szakosztály
• Mozdulj SE Ülőröplabda Szakosztály
• GDSE Ju-Jitsu Szakosztály
• GDSE–BBSC Judo Szakosztály
Adószám: 18710357-1-13

Bozóky Gyula Alapítvány
Felsőgöd 2015-ben 100 éves lesz, már ké-
szülünk az évfordulóra. Kérjük, hogy a sze-
mélyi jövedelemadó 1 százalékának felaján-
lásával támogassák a  felsőgödi Bozóky tér 
és a templomkert felújítását.
Adószám: 18710034-1-13

Búzaszem Alapítvány
Alapítványunk keresztény, magyar, csalá-
dias nevelést nyújtó iskolát épít Gödön. 
Adószám: 18713714-2-13

Dunakanyari Látássérültek 
Egyesülete
Társadalmi szervezetünk, amely a Magyar 
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsé-
gének körzeti csoportja a dunakeszi, szobi 
és váci járások településein élő látássérülte-
ket és családjaikat szolgálja.
Adószám: 18709869-1-13

Duna Kör Országos Hatáskörű 
Közhasznú Környezetvédelmi 
Egyesület
Az Alternatív Nobel-díjas Duna Kör 1984-
ben a magyarországi társadalmi szerveze-
tek közül elsőnek alakult meg, és székhelyét 

2013-ban tette át Gödre.  Kérjük, támogassa 
céljainkat!
Adószám: 19006839-1-41

Dunai Vízisport Alapítvány
Az alapítvány a  vízi sportot űző fiatalokat 
és a  GSE Kajak-kenu Szakosztályát támo-
gatja. Részt vállalnak a  Göd Kupa mellett 
vízitáborok szervezésében és a  Duna-part 
takarításában.
Adószám: 18684388-1-13

Gödi Sirály 
Közhasznú Egyesület
Kulturális és tömegsportrendezvények, hát-
rányos helyzetűek segítése, életmód és élet-
minőség javítása. HATHÁROM, ARANY 
PERTLI, RÉKA, OKTOPA, csütörtöki és 
vasárnapi nyílt foci.
Adószám: 18706024-2-13

Gödi Sportegyesület
A város legnagyobb sportegyesülete a gyer-
mekeknek és a  felnőtteknek is számos le-
hetőséget kínál a  szabadidő hasznos eltöl-
tésére, a  sportolásra és a  versenyekre való 
felkészülésre.
Adószám: 19836454-2-13

Göd Városi Polgárőrség
A munkáját önkéntes alapon, díjazás nélkül 
végző szervezet 1992-ben alakult. A  folya-
matos járőrszolgálat mellett bűnmegelőzés-
sel, oktatással és a gödi rendezvények bizto-
sításával tesszük biztonságosabbá a várost.
Adószám: 19185837-1-13

Játszoda Egyesület
Gyermekek fejlesztőpedagógiai ellátásával 
foglalkozunk. Egyénre szabott, komplex 
módszerekkel segítjük a  gyermekek fejlő-
dését. Az  1%-os felajánlás minden évben 
nagyban segíti munkánkat.
Adószám: 18703313-1-13

Magyar Mentőmotor  
Alapítvány
Több mint:
• 960 kivonulás
• 170 életveszélyes sérült
• 40 megmentett gyerek
• 50 000 kilométer
Ez a Mentőmotoros Szolgálat!
Szeretnénk, ha a mentőmotorok 
1%-kal gyorsabbak lennének tőled!
Adószám: 18019807-1-13

NDK-s Magyarok Közhasznú 
Egyesülete
A tavalyi 1 százalékos adófelajánlásokból 
207 121 forint gyűlt össze, melyet az egye-
sület működésére fordítunk. Köszönet érte 
támogatóinknak! Kérjük, 2014-ben is segít-
sék szervezetünket!
Adószám: 18134395-1-13

Németh László Általános Iskola 
Gyermekekért Alapítványa
Az alapítvány köszönettel fogadja támoga-
tásukat. Kérjük, személyi jövedelemadójuk 
1 százalékával segítsék továbbra is mun-
kánkat. Gyermekeink érdekében a jövőben 
is számítunk felajánlásaikra.
Adószám: 18675809-1-13

Olajfa Művészház Alapítvány
Támogassa Ön is adója 1 százalékával 
az Olajfa Művészház művészeti eseményeit, 
rendezvényeit!
Adószám: 18709560-1-13

Tetovált Állatmentők Állatvédelmi 
Egyesület
Társadalmi szervezetünk a megkínzott 
vagy balesetet szenvedett állatok mentésé-
vel és befogadásával foglalkozik. Kérjük, 
támogassa egyesületünk működését és cél-
jaink megvalósulását!
Adószám: 18210527-1-13

Kérjük, támogassák a helyi társadalmi szervezeteket 
adójuk 1 százalékával!
Tisztelt Olvasóink!
A városunkban működő civilszervezetek tevékenységükkel számos módon járulnak hozzá a lakosság igényeinek kielé-
gítéséhez, Göd társadalmi, kulturális és sportéletének gazdagításához, mindennapjaink színesebbé tételéhez. Kérjük, 
személyi jövedelemadójuk 1 százalékának felajánlásával támogassák a helyi társadalmi szervezetek működését!

Tájékoztatás
A 2011. évi CLXXV. törvény értelmében az 1 százalékos személyijövedelemadó-felajánlás kedvezményezettje csak az a belföldi székhelyű 
egyesület, alapítvány vagy közalapítvány lehet, amely nyilatkozata szerint közhasznú tevékenységet végez, illetve a személyi jövedelem-
adójának 1 százalékát felajánló magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel nyilvántartásba vette 
a bíróság. Kérjük, adójuk felajánlása előtt tájékozódjanak, hogy a választott társadalmi szervezet megfelel-e az előírásoknak!
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Ezúttal a  fő gondolat a  kötelező 
védőoltások körül forgott. A já-
rási vezető védőnő, Bohácsné 

Bábosik Gabriella az életkorhoz kötött 
kötelező védőoltásokról beszélt, azok 
magyarországi jogszabályi hátteréről, 
fő céljairól.

A fertőző betegségek elleni védelem 
természetes, illetve mesterséges úton 
alakulhat ki. Ez utóbbi kategóriába 
tartoznak a védőoltások, amelyek cél-
ja a  specifikus védettség megszerzése 
a  súlyos betegségekkel szemben. Tör-
téneti áttekintésében a  vezető védőnő 
elmondta, hogy kínai és indiai orvosok 
például a himlőjárvány megelőzésével 
már 2500 évvel ezelőtt kísérleteztek. 
Sokkal később, 1796-ban volt az  első 
igazi siker a  járványmegelőzésben, 
az első himlő elleni oltásról szóló tör-
vény pedig Angliában született meg 
1840-ben. Hazánkban 1938-ban a  to-
rokgyík ellen volt az első védőoltás.

A konferencia annak érdekében vet-
te napirendjére a témát, hogy az elhú-
zódó átoltási időszakok minél inkább 
lerövidíthetőek legyenek. Az  indokolt 
eseteket kivéve (betegség idején) fon-
tos volna elkerülni a  két hónapnál 
hosszabb időszakot átölelő átoltási idő-
intervallumokat. Ma ugyanis sok eset-
ben több mint hat hónapra is elhúzód-

hat ez a folyamat. Amíg az átoltás nem 
éri el a  98 százalékos mértéket, addig 
a populáció védelme nem biztosított.

A jövőben a  védőnőknek a  feltéte-
lezett szülői mulasztásból eredő el-

húzódó átoltási eseteket jelezniük kell 
a  Gyermekvédelmi Szolgálatnak is. 
A  Járási Központba futnak be a  jel-
zések, s  ha sikertelen a  szülő elérése, 
amely három alkalommal kísérli meg 
a kiértesítést, a harmadik hivatalos le-
vél már határozatot fog tartalmazni, 
a kiszabott eljárási bírsággal.

Az oltásellenesség Ukrajnában 1991-
1997 között 5000 megbetegedést és 200 
halálesetet okozott, diftériajárvánnyal. 
A „posztmodern egészségügyi paradig-
ma”, azaz az  oltások kapcsán ellenvéle-
ményen lévők meggyőzése új feladatkört 
és korszerű meggyőzési stratégiákat kö-
vetel a védőnői szolgálattól.

V. Pálfai Kinga

Hogyan lehet profi fakanálforgatóvá válni?
Főzőtanfolyam indul a Szivárvány Bölcsődében

Az első menü: a thai konyha finomsá-
gai
• naan kenyér chilis-mangós csatnival
• thai mézes-szójás magos csirke, zöld-
séges pikáns tésztával
• sült banán kókusszal
Időpont: május 9., péntek 16 óra
Helyszín: a Szivárvány Bölcsőde kony-
hája
A kurzus díja, bevezető áron: 4000 Ft/
fő/alkalom

A tanfolyam tartalmazza
• egy teljes menü – 3 fogás – elkészítésének oktatását a gyakorlatban;
• az elkészített ételek kóstolását (amit nem tudsz megenni, haza is viheted);
• a garantáltan kalóriaszegény jó hangulatot.
A főzésekhez mindent a szervezők biztosítanak, az eszközöktől a nyersanya-
gokig, – nagy gondot fordítva a minőségre és frissességre!
Egy-egy program megközelítőleg három órát vesz igénybe!
A kurzusokat Fodor Máté séf, a bölcsőde konyhájának szakácsa vezeti. 
Jelentkezés: Kós Betti élelmezésvezetőnél, a (27) 532-990-es telefonszámon.

Baba-mama 
játszóház 
Havonta egy alkalommal baba-mama 
játszóházat tartunk a Szivárvány 
Bölcsődéjében!
Helye: 2131 Göd, Komlókert u. 19–21.
A következő foglalkozás időpontja:
április 28., hétfő, 17-től 18 óráig.
Korcsoport: 0-3 éves korig.
A részvétel ingyenes.
Szeretettel várunk minden nyitott, 
játszani szerető, közösségi térre vágyó 
kisgyermeket és anyukáját!

A bölcsőde dolgozói

Szervezetten a gyermekek, 
családok érdekében

Jelzőrendszeri konferenciának adott otthon a  Vasvári utcai Idősek Napközi 
Otthona. Az Alapszolgáltatási Központrend rendszeresen szervezi e  találkozót 
a  gyermekvédelemmel, családgondozással közvetlenül és közvetve foglalkozó 
szakemberek számára. A konferenciát dr. Pintér György alpolgármester nyitotta 
meg, aki értékelte a hálózatok és szervezetek, s az azok mögött húzódó személyes 
emberi kapcsolatok csendes együttműködését.

A konferencián egyebek mellett elhangzott: tavaly 60 riasztás érkezett a jelzőrendszer 
tagjaitól a Gyermekjóléti Szolgálathoz
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A gödi vagy sződ-nevelek-dűlői tényleges lakóhellyel* leg-
alább 3 hónapja rendelkező gyerekek, a  városban dolgozó 
szülők gyermekei és más gyermekek számára az óvodai fel-
vétel, illetve átvétel a törvény előírása szerint folyamatos.

A gödi önkormányzati fenntartású óvodákban elsősor-
ban az erre szervezett napokon,

2014. április 22-én, kedden 9 és 17 óra között, valamint 
23-án, szerdán 14 és 17 óra között várják a jelentkezőket.

Jelentkezési helyszínek:
•  Felsőgödi felvételi körzet**: Kincsem Óvoda (2132 

Göd, Lenkey u. 13–17.
•  Alsógödi felvételi körzet**: Kastély Központi Óvoda 

(2131 Göd, Béke u. 3.) (Az utóbbi a „Fácán” 
és a „Hétszínvilág” telephelyek vonatkozá-
sában is.)

A szülő gyermeke adott-
ságainak, képességeinek, 
érdeklődésének megfelelő-
en, saját vallási, világnézeti 
meggyőződése, nemzeti ho-
vatartozására tekintettel sza-
badon választhat óvodát.

A Karácsony Sándor Waldorf 
Óvoda (2132 Göd, Tél u. 2.), a Kuckó 
Óvoda (2131 Göd, Kazinczy u. 15.), a Csiga-Biga Óvo-
da (2131 Göd, Pesti út 152.) és az  Ugri-Bugri Óvoda 
(2132 Göd, Rákóczi út 130.) magánóvodák beiratkozási 
lehetőségeiről érdeklődjenek az említett óvodák vezetőinél.

A gyermek – általános szabályként – abban az  évben, 
amelyben az  ötödik életévét betölti, a  nevelési év kezdő 
napjától napi négy órát köteles részt venni óvodai nevelés-
ben. Amennyiben az  ilyen gyermek még nem rendelkezik 
óvodai jogviszonnyal, akkor részére a beiratkozás kötelező. 
Amennyiben a  gyermek e  kötelességét külföldön teljesíti, 
akkor a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon be-

lül a szülőnek erről írásban kell értesítenie a jegyzőt. Mind-
ezek elmulasztása szabálysértésnek minősül, súlyos esetben 
gyámhatósági eljárást von maga után.

Az óvodába a  gyermek harmadik életévének betöltése 
után*** vehető fel. Kérjük, hogy a csoportszervezés tervez-
hetősége miatt azon gyermekükkel is a  fenti időpontban 
jelentkezzenek, akik csak 2014. augusztus 31-e után, a neve-
lési év közben töltik be 3. életévüket.

Városunkban integrált óvodai ne-
velés a  Kastély Központi Óvoda Fá-
cán Telephelyén (Rákóczi u. 23.) fo-

lyik, a  sajátos nevelési igényt megállapító 
szakértői véleményben foglaltak alap-
ján.****

A jelentkezéskor be kell mutatni:
a gyermek születési anyakönyvi ki-

vonatát vagy személyi igazolványát, 
a  gyermek lakcímét igazoló hatósági 
bizonyítványt (lakcímkártyát), a szü-

lő személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványát.

Az óvodai felvétel tárgyá-
ban hozott döntést a beirat-
kozás utolsó határnapját kö-
vető 21. munkanapig, 2014. 
május 23-ig az  óvoda írás-

ban fogja közölni. A  döntés 
ellen 15 napon belül a jegyzőhöz 

lehet illetékmentes fellebbezéssel élni.

Göd, 2014. március 21.
Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Óvodai beiratkozási hirdetmény
a 2014. szeptember 1-jétől 2015. augusztus 31-ig terjedő nevelési évre

* A beiratkozók gödi illetőségének valódiságát a törvény előírásainak 
megfelelően ellenőrizni fogjuk.

** A két felvételi körzet lehatárolását a mellékelt hirdetmény mutatja, 
vagy megtekinthető a www.god.hu/oktatás menü alatt is.

*** Amennyiben minden más igény kielégítése után is marad óvodai 
férőhely, akkor 2,5 éves gyermek is fölvehető.

**** Az óvoda ennek keretében enyhe fokban érzékszervi sérült 
(enyhén nagyot halló, gyengén látó), enyhe fokban értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, enyhe fokban mozgáskorlátozott gyermekeket, 
valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekeket vesz fel. H
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A Pest Megyei Kormányhivatal a  nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50 § (8) 
bekezdésében előírt kötelezettségének 
eleget téve meghatározta és közzétette 
a  2014/2015. tanévre vonatkozóan 
a  Pest megyei általános iskolák 
felvételi körzetét és a pedagógiai 
szakszolgálatok működési terü-
letét.

A felvételi körzetek meg-
határozása a  Pest megyében 
működő 187 települési önkor-
mányzat és a  nemzetiségi ön-
kormányzatok véleményének, 
javaslatának figyelembevételével 
történt. A  felvételi körzetek meg-
határozásával kapcsolatban ugyan 
jogszabály nem nevesíti a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ vélemé-
nyének megkérését, a Kormányhiva-
tal – tiszteletben tartva a fenntartói 
feladatokat és jogokat – a megyei 
tankerületek számára is lehe-
tőséget adott az  észrevételek 
megtételére.

A nevelési-oktatási intéz-
mények működéséről és a köznevelési intézmények névhasznála-
táról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22 § (2) bekezdése 
alapján az  adott évben tanköteles korba lépő gyermeket (az idei 
évben a 2008. augusztus 31-ig született gyermeket) a szülő a Kor-
mányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett 
időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a vá-
lasztott iskola első évfolyamára.

A beiratkozáskor be kell mutatni a  gyermek nevére kiállított 
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lak-
címkártyát), valamint a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fej-
lettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvéleményt).

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a  tanköteles 
tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
a körzetében található.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50 § (1) 
bekezdése értelmében az  általános iskolába történő felvételről 
vagy átvételről az  iskola igazgatója dönt. Döntését írásban köz-
li a  szülővel. A  felvételi kérelem elutasításáról határozatot hoz. 
A felvétel elutasítása esetén a szülőnek joga van az elutasító hatá-
rozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogszabálysértés-
re vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslattal élni. Felleb-
bezését állami általános iskola esetében az  illetékes tankerület 
igazgatójához, egyházi és magániskola esetében a  fenntartóhoz 
nyújthatja be. 

Amennyiben nem a  kötelező felvételt biztosító körzetes isko-
lába kívánja a  szülő a  gyermekét beíratni, és a  választott iskola 

a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő 
a  gyermekét a  döntés jogerőre emelkedését 

követő öt napon belül köteles beíratni 
a  kötelező felvételt biztosító iskola 

első évfolyamára.
Felhívjuk a  tisztelt szülők fi-

gyelmét arra, hogy
– külföldi tartózkodás ese-

tén kötelesek tájékoztatni 
a  járási hivatalt a  tanköteles 
korú gyermek külföldön tör-
ténő iskolába járásáról;

– amennyiben nem íratják 
be a  tanköteles korú gyerme-

küket az  általános iskolába, 
akkor szabálysértést követnek 

el, amely pénzbírság kiszabását 
vonhatja maga után.

A szeptemberben induló 2014/2015. tan-
évhez ezúton kívánunk sok sikert a tankötelezett-

ség teljesítését kezdő elsős tanulóknak!
Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatala

Hirdetmény
Az általános iskolai beíratásról
A 2014/2015. tanévre történő beíratás időpontjai:
2014. április 28. (hétfő) 8 és 18 óra között
2014. április 29. (kedd) 8 és 18 óra között
2014. április 30. (szerda) 8 és 18 óra között

A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője érdem-
ben köteles elbírálni, és döntését a szülővel írásban kö-
zölni. Az  intézmény vezetőjének határozatban foglalt 
döntése ellen a  szülő jogorvoslattal élhet. A  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37  § (2)-
(3) bekezdése alapján a  szülő jogszabálysértésre vagy 
érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet 
a  határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. 
A kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
által fenntartott intézmények esetében a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ területileg illetékes tan-
kerületi Igazgatójához kell benyújtani.

Budapest, 2014. március 26.
Dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

Tájékoztató az általános iskolai 
beiratkozásról
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Programajánló
Április 14-16. között immáron hetedik alkalommal ren-
dezik meg a Szakma Sztár Fesztivált, mely 39 szakmában 
a  Szakma Kiváló Tanulója Versenyek (SZKTV) és az  Or-
szágos Szakmai Tanulmányi Versenyek(OSZTV) döntője. 
A fesztiválnak a Hungexpo Budapesti Vásárközpont G és F 
pavilonja ad otthont.
A rendezvényt érdemes meglátogatniuk mindazoknak, akik 
például a Piarista Szakképző Iskolában folytatnák tanulmá-
nyaikat, illetve az általános iskola után szeretnének szakmát 
tanulni.

INTERJÚ

Édes sikerek
Március elején a budapesti Syma Csarnok adott otthont az első 
BaGaTech Nemzetközi Sütőipari, Cukrászati és Gasztrotechni-
kai Szakkiállításnak. A háromnapos rendezvénysorozat prog-
ramjai között szerepelt a  cukrásztanulók versenye, amelyen 
a gödi Traupert Szandra ínycsiklandó finomságait két arany-
éremmel is jutalmazták.

Hoppon marad az édesszájú tudósító, ha a nála fürgébb kollégái 
közvetlenül az  eredményhirdetést követően rávetik magukat 
a versenymunkákra.

– Kedves Szandra, arra kérem, hogy mutatkozzon be a  Gödi 
Körkép olvasóinak.
– Húszéves vagyok, utolsó éves cukrásztanuló. Korábban indul-
tam már egy online webes cukrászversenyen, amelyen ezüst-
érmes lettem, majd egy komáromi erőpróbán, ahol életem első 
aranyérmét szereztem.

– Márciusban viszont Budapesten megduplázta a komáromi si-
kerét.
– A  mostani versenyre, amelyet egyébként a  Magyar Cukrász 
Iparosok Országos Ipartestülete rendezett, két kategóriában két-
két díszmunkával neveztem, s mindkét kategóriában (artisztiká-
ban és dísztortában) aranyérmes lettem.

– Mmmm, négy finomság… Akkor a verseny napján hajnalban 
szólalt meg a vekkeróra.
– Ó, az ilyen versenymunkák hosszú heteken át készülnek. Sok 
mindent kipróbálok menet közben, újabb és újabb ötletek jönnek. 
Anyagok, színek, formák, kompozíciók kavarognak a fejemben.

– A végeredmény pedig egy-egy valóságos műalkotás.
– Érdekes pillanata volt a  versenynek, amikor az  igen neves 
zsűritagok a Mélység varázsa fantázianevű artisztika díszmun-
kámról első látásra nem hitték el, hogy minden darabkája ehető. 
Egyenként emelgették fel a kagylócskákat, és arról faggattak, va-
jon miből és hogyan készítettem azokat.

– Egyre jobban sajnálom, hogy nem tülekedtem vehemensebben 
a tortái körül. Ha egyszer indítunk egy gasztronómiai rovatot, 
számíthatnánk magára?

– Természetesen! Nagy örömmel adnék ünnepi tortaötleteket 
a kedves olvasóknak.

W. B.

A rangos nemzetközi versenyen két kategóriában is első helyezést 
ért el a gödi Traupert Szandra

Gyerekek és felnőttek lelkes önkéntes munkájával szépült meg 
az iskola udvara

Társadalmi munkával újul meg 
a Németh László Iskola udvara
A Kastély-kert projekt keretében tavaly már kitakarították 
az udvar egy részét az iskola növendékei. A megújulás vezetője 
Thalmeiner Tünde kertészmérnök, aki a  2013-ban megkezdett 
munka folytatásához március 29-ére hívta össze ismét a gyereke-
ket, a szülőket és a támogatókat.

Március utolsó szombat délelőttjén bontás – egy régi, már 
feleslegessé vált tereptárgy eltüntetése –, növényátültetés, sö-
vénymetszés, gereblyézés és talajfeltöltés várt az  önkéntesekre. 
A tanárok, tanulók és szülők mellett szerkesztőségünk tagjai is 
koptatták a  kerti szerszámokat, s  néhány óra múlva látványos 
átalakulást tapasztalhattak a  felettünk kíváncsiskodó dolmá-
nyos varjak. A munka célja egyrészt az volt, hogy egy mindeddig 
elzárt füves terület megnyílhasson a szabadban játszó gyerekek 
előtt, másrészt az, hogy az ottani növényzet megújuljon, felfris-
süljön.. A tavaly őszi lombhulladék eltakarítása pedig lehetőséget 
teremtett virágágyások kialakítására is.

Az átépítési terv megbízója és finanszírozója a Szamóca Kis-
kertész Tanoda, amely sikeresen pályázott a megvalósításra.

A tervek szerint a projekt a nyári szünetben lépcső és pihenő-
padok megépítésével folytatódik, ami egyrészt betonozási, más-
részt a fapadok megépítésével járó munkákat jelenti majd. Ősszel 
pedig, a program megkoronázásaként sor kerülhet növénytele-
pítésre, hogy a terület elnyerhesse végső, szemet gyönyörködtető 
állapotát.

V. Pálfai Kinga
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/infpark201403.pdf
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– 2006-ban néhány „kosaras” 
szülő kezdett gondolkodni 
azon, hogy közös összefogással 
sok mindent tehetnének sportoló gyermekeikért. A közalapítványi 
forma mellett döntöttünk, megalapítottuk a DEGYA-t, s még ab-
ban az évben sikerült a GSE kosárlabda-szakosztályának verseny-
mezeket – nadrágokat, trikókat – vásárolnunk, mintegy 160 ezer 
forint értékben.

– Úgy tudom, az adójuk egy százalékát az alapítványnak felaján-
lók köre évről évre bővül.
– Igen, Gödön és a környező településeken egyre többen szerez-
tek tudomást a munkánkról, a céljainkról. S ezzel párhuzamosan 
az adományok is gyarapodtak. A teljesség igénye nélkül sorolom: 
támogatni tudtuk a  gödi vízilabdásokat és a  kajak-kenusokat, 
hozzájárultunk a  huzellások tornatermének felújításához, segí-
tettük a GDSE tánc-, illetve röplabda-szakosztályának munkáját. 
Többször szerveztünk már kiserdei takarítást, vízi sportnapot, sőt 
jótékony célú sportbálokat is… Lehetetlen felsorolni valamennyi 
akciónkat.

– Mégis hadd emeljek ki közülük egy nagyon fontosat. A TOPhÁZ 
Speciális Otthonra gondolok…
– Tavaly, valamikor az év elején vöröskeresztes adomány érkezett 
a TOPhÁZba. Jómagam akkor találkoztam először az otthon lakó-
ival, s azonnal úgy éreztem, nekünk, „degyásoknak” itt segítenünk 

kell. A MAFC gödi kajak-kenu-
saival közösen indítottuk el ezt 
a projektet.

– Immár hatodszor szerveznek 
adománygyűjtést a  gödi TOP-
hÁZ Speciális Otthon javára.
– A  gyűjtés már javában tart, 
májusban szeretnénk átadni 
az addig beérkezett adományo-
kat.

– Azt, hogy mire lenne a  legé-
getőbb szükségük a  TOPhÁZ 
lakóinak, már Formanek Ta-

mástól, az otthon igazgatójától kérdezem.
– Még mielőtt válaszolnék a  kérdésére, muszáj megemlítenem, 
hogy Zsuzsáék alapítványával immár két éve tart a  számunkra 
igen gyümölcsöző kapcsolatunk. A  közös akciónk neve: Gödiek 
a TOPhÁZért. Fantasztikus, ahogyan az alapítvány aktivistái pró-
bálják megmozgatni a helyi lakosokat, sőt, gyerekeket is bevonni 
ebbe a nagyon nehéz, de ugyanakkor nagyon felemelő munkába. 
Egyetlen gödi iskolásnak sem árt tudnia, hogy a lakókörnyezeté-
ben működik egy speciális otthon, s annak ellenére, hogy az ott 
élők picit mások, mint ő, ugyanúgy lehetséges velük a kapcsolatfel-
vétel, az érintkezés. Zsuzsáékkal közös célunk, hogy a fogyatékkal 
élők otthona ne legyen egy elzárt világ.

– Májusban milyen adományokra lenne a legnagyobb szükségük?
– Mindenekelőtt ruhaneműkre. Számunkra olyan ruha a jó, ami 
könnyen felvehető és könnyen mosható. Pólók, melegítők, nad-
rágok, zoknik. Nagy szükségünk lenne továbbá törülközőkre és 
ágyneműkre.

– Újságírónak nyilván nem illendő ilyet mondania, de most ki-
vételesen nagyon szeretném, ha ez a cikk minél több olvasónkhoz 
eljutna. 

Walter Béla

SZŐD-NEVELEK HÍREI

Húsvéti tojáskeresés
Április 20-án (húsvétvasárnap) 9  és 
11 óra között húsvéti tojáskeresést 
szervezünk a  gyerekeknek Neveleken. 
A  kisebb gyermekek szülői kísérettel, 
az  olvasni tudók akár egyedül is tel-
jesíthetik a „pályát”. Az elrejtett aján-
dékok miatt a  rendezvényre előzetes 
jelentkezés szükséges, amelyet a www.
nevelek.hu  oldalon vagy a  Nyár utcai 
trafikban lehet megtenni.

Te Szedd! – városi 
nagytakarítás Neveleken is
Göd is csatlakozott az országos 
TE SZEDD! – Önkéntesen a tiszta Ma-
gyarországért akcióhoz. Május 9-én és 
10-én városszerte több ponton lesz nagy-
takarítás, immár Nevelek területén is.

Aki az akcióhoz szívesen csatlakoz-
na Nevelekről, az keresse Bogdán 
Gyöngyvért (06 70/283-8446,
bogdan.gyongyver@gmail.com), vagy  
Helfrich Mátét (06 20/554-9946, 
mate@helfrich.hu). Bővebb információ 
a 18. oldalon, a környezet rovatban ta-
lálható. 

A Kálmán utcai híd 
környékének rendbetétele
Gallé Gábor és a Retró Ady Klub kez-
deményezésére, az  Önkormányzat tá-
mogatásával megkezdődött a  Kálmán 
utcai híd környékének rendbetétele, 
mely munkához a neveleki önkéntesek 
is csatlakoztak. Március 14-én a gödi, 
22-én pedig a  neveleki oldalon tisztí-
tották meg a  környéket gödi és neve-
leki önkéntesek. Az összegyűjtött sze-

mét elszállításáról az  Önkormányzat 
gondoskodott. A továbbiakban várha-
tó még a  veszélyes fák kivágása és új 
fák ültetése.

A neveleki önkéntesek

Az otthon lakóinak az adományok mellett különösen nagy örömet 
jelentenek azok a programok, amelyeken együtt tölthetik az időt 
támogatóikkal Fotó | Luczó Péter

A nevelekiek és a gödiek közösen rakták 
rendbe a Kálmán utcai híd környékét

 „Jónak lenni jó”
A Dunakanyar Egészséges 
Gyermekeiért Alapítványt 
(DEGYA) gödi szülők hoz-
ták létre 2006-ban. A  köz-
alapítvány kuratóriumának 
elnökét, Érdi-Krausz Zsu-
zsát arra kértük, hogy me-
séljen nekünk az alapítvány 
munkájáról.
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Az országos TE SZEDD! – Önkéntesen 
a  tiszta Magyarországért akcióhoz csat-
lakozott városunk is. Május 9-én és 10-én 
városszerte több ponton lesz gödi nagyta-
karítás, – immár Nevelek területén is.

A nagytakarításhoz csatlakozik több is-
kola és közintézmény, illetve hivatal, továb-
bá sportegyesület, civil közösség és a lakos-
ság jelentős része.

Kérünk mindenkit, hogy ha lehetséges, 
azokhoz a pontokhoz csatlakozzanak, ame-
lyeket meghirdettünk. Ugyanis az egyes ta-

karítási helyszíneket, „találkozási pontokat” 
igyekeztünk úgy kijelölni, hogy azok a lehe-
tő legjobban lefedjék a szemetes területeket. 

Az alábbi táblázatban megtalálhatják, 
hogy a kijelölt találkozási pontokon ki lesz 
a főkoordinátor, mi az elérhetősége, és me-
lyik napra esik a takarítás. Zsákokat és kesz-
tyűket a  helyszínen biztosítunk. Várunk 
mindenkit szeretettel, hiszen mi magunk 
tudjuk igazán a saját igényeink szerint ala-
kítani környezetünket, mindazokat a helye-
ket, ahol naponta megfordulunk.

Aki szeretne önkéntesként csatlakoz-
ni egy már meglévő találkozási ponthoz, 
az  online jelentkezhet a  www.teszedd.hu 
honlapján, vagy az  alább felsorolt koordi-
nátoroknál személyesen. A  fő takarítási 
nap május 10-én, szombaton 9 órakor kez-
dődik. (A Németh László Általános Iskola 
és a Búzaszem Iskola május 9-én takarít.)

A várostakarítást rossz idő esetén is 
megtartjuk!

Gödi főszervező: Dombi Rita
dombirita@god.hu

KÖRNYEZETVÉDELEM

Városi nagytakarítás 
a Te Szedd! napján

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!

Találkozási pont és a koordinátor elérhetősége Terület, ahol takarítani fogunk

1.
A Széchenyi csárda. Takarít: a Búzaszem Iskola (május 9-én) és a kajak egyesületek (május 10-én). Mészáros Erika, 
Raki (06 30) 501-0933, szilarda71@gmail.com és hoszi@vnet.hu

Az alsógödi Duna-part, a sziget és környéke, 
a Feneketlen-tó és környéke

2. A Németh László Általános Iskola előtt (május 9-én). Bereginé Antal Csilla (06 30) 862-0479, beregicsi@gmail.com Az iskola környéki utcák

3. A Duna-part Nyaralóházak területén. Gallé Gábor (06 30) 370-2491, gabor.galle@gmail.com A Duna-parton, Alsógöd felé a zsilipig

4. Az alsógödi állomásnál. Szabó Zsuzsa (06 20) 485-4791, szabo.zsuzsa@godimuvhaz.hu A vasút mellett észak és dél felé, a környező utcák

5. A gödi vasútállomás előtt. Érdi-Krausz Zsuzsa (06 20) 474-3479, zsuzsakrausz@freemail.hu
A vasút mellett észak, a Golf lakópark és a vasút mellett 
dél felé

6. A felsőgödi állomásnál. Szabó Csaba (06 30) 817-3620, szabocsaba@vnet.hu A vasút mellett az Ilka patakig és a focipályáig

7. Az „OVIT-kanyarnál”. Szimon Zsuzsanna (06 20) 9414-165, susannaszimon@gmail.com Az „OVIT-kanyar” és környéke 

8. Göd-Bócsán, a TOPhÁZ előtti buszfordulónál. Babus Gábor (06 30) 397-8800, dunakanyar.polgarorseg@gmail.com
Csomád felé a 2/a lehajtók környékén és tovább, a 
bócsai utcák

9. A Polgármesteri Hivatal udvarán. Jakab Júlia (06 20) 255-9193, jakabjulia@god.hu A Pesti úton végig

10. A Nemeskéri út és a Mikszáth utca sarkán. Simon Tamás (06 30) 856-4398, tamas.simon@invitel.hu Az alsógödi legelső vasúti átjáró környéke 

11. A Termálstrand előtt. Gergely Márta (06 20) 971-8121, marta.gergely@gmail.com
A strandtól a bringaút mellett Pest felé, a Nemeskéri út 
végig, a kanyartól a temetőig

12. A Nemeskéri-kiserdőnél, a sportpálya előtt. Horváth László (06 20) 379-9198, dhorvath@t-online.hu Az egész kiserdő és a környező utcák

13.
Neveleken, a Szegfű utca folytatásában lévő 2/A felüljáró Sződ felőli oldalán. Bogdán Gyöngyvér (06 70) 283-8446, 
bogdan.gyongyver@gmail.com

A neveleki felüljáró környéke

14. Neveleken a Révay utcai gyalogos hídnál. Helfrich Máté (0620) 554-9946, mate@helfrich.hu A nádas környéke
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ZÖLD HÍREK

Fásítási program
Folytatva a  tavaly megkezdett fásítási 
programot, 85 facsemetét ültet el az  ön-
kormányzat áprilisban, szerte a  városban. 
Változatos fafajták, például gömbjuhar, 
gömbkőris, gömbszivarfa, kislevelű hárs, 
ezüstjuhar kerülnek a  közutak mellé és 
a parkokba. Megszépül többek között a Ne-
veleki-híd környéke is, ahol a  Retro Ady 
Klub tagjai társadalmi munkában megtisz-
títják a területet, és újonnan ültetett fákkal 
folytatódik a már meglévő fasor.

Zöldhulladék-lerakó
Tavaszi nyitás újdonságokkal
Április 1-jétől nyit újra a Nemeskéri útról megközelíthető zöldhul-
ladék-lerakó, az évek óta megszokott helyen.

A térítési díj nem változik: 200 Ft/110 l-es zsák áron rakható 
le a kerti zöldhulladék, illetve a be nem zsákolható zöldhulladék 
4000 Ft/m3 áron kerül kiszámlázásra. Újdonság, hogy a lerakói dí-
jat a helyszínen kell fizetni, nem pedig a gazdaboltokban, a zsákok 
beszerzésekor.

Tavasszal és ősszel két-hét héten át lehet megrendelni további 
100 Ft/zsák költség megfizetése mellett a zöldhulladék háztól tör-
ténő elszállíttatását. A  szállítás díját előre kell befizetni a TESZ-
nél, illetve az, aki otthon tartózkodik, a szállítás napján a háznál 
is kifizetheti.

A háztól elszállított zöldhulladék teljes költsége tehát 300 Ft/zsák. 
A szállítást minden esetben a szállítást megelőző héten kell igényel-
ni a  Gödi Hulladékkezelési Nonprofit Kft.-nél, annak érdekében, 
hogy optimális útvonaltervet lehessen készíteni a begyűjtésre.

A kijelölt szállítási időszakok:
16. hét:  április 14-18.
44. hét: október 27-31.
20. hét: május 12-16.
46. hét: november 10-14.

A fakivágási rendelet 
pontosítása
A márciusi cikkünk megjelenése óta töb-
ben megkeresték a  Polgármesteri Hivatalt 
azzal a  kérdéssel, hogy miért kellett fizet-
niük a fakivágásért, ha az ugyan engedély-
köteles, ám illetékmentes. Pontosítanunk 
kell a korábban adott információt: az  ille-
tékmenteség csak a  közterületen lévő fák 
esetében érvényes.

Magánterületen álló dió- és fenyőfa ki-
vágása hatósági eljárás: az  illetéktörvény 
3000 Ft-os illeték lerovását teszi kötelezővé, 
ami az államkasszába kerül.

A közterületi fák kivágásához tulajdono-
si hozzájárulás kell, amit az önkormányzat 
nevében a Városfejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizottság adhat meg, és erre vonat-
kozik az illetékmentesség is, mivel az ilyen 
ügyek nem tartoznak az illetéktörvény ha-
tálya alá.

Az év fája a mezei juhar
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Gödi lány a legjobb hangok 
között
Az immár ötödik alkalommal megrendezett Dunakanyar 
Hangja tehetségkutató énekverseny döntőseit és a szépszá-
mú közönséget a dunakeszi VOKE József Attila Művelődé-
si Központ színháztermében Tuzson Bence területi fejlesz-
tési biztos, a rendezvénysorozat fővédnöke köszöntötte.

Az est két műsorvezetője, Legindi Tímea és Wernke 
Ádám egymás után szólította színpadra a döntőbe jutott 
húsz énekest. A produkciókat idén öttagú zsűri értékelte, 
amely a közel négyórás, rendkívül színvonalas és még an-
nál is izgalmasabb tehetségkutató énekverseny végén a kö-
vetkező eredményt hirdette ki:

Első helyezett, azaz 2014-ben a  Dunakanyar Hangja 
Nagy Dóri Szigetszentmiklósról. A második helyen a fel-
sőgödi Kovács Veronika Rita végzett, míg a „bronzérem” 
a budapesti Csák Istvánnak jutott.

A győztesek és a különdíjasok a felkínált fellépési lehető-
ségek mellett értékes ajándékokkal is gazdagodtak.

A Gödi Körkép és a Göd Városi Televízió, a rendezvény-
sorozat médiatámogatói 2015-ben is figyelemmel kísérik 
majd a régió tehetségkutató énekversenyét.

Kovács Veronika Rita (28) Felsőgödön él, s bő tíz esz-
tendeje foglalkozik komolyabban az  énekléssel. Pon-
tosabban, ahogyan ő  fogalmaz, bő tíz esztendeje éj-
jel-nappal énekel. Tagja a  Budapesti Operettszínház 
musicalegyüttesének, s  jó néhány népszerű rockope-
rában, illetve musicalben láthattuk már a  színpadon. 
Szabadidejében szívesen sportol – fut és kerékpározik.

A regionális tehetségkutató verseny második helyezettje idén 
a felsőgödi Kovács Veronika Rita lett Fotó | Molnár Tamás

XI. NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓTÁBOR
2014. június 23-tól 27-ig

Bőrös, fafaragó, lószőrékszer-készítő, népi fazekas, 
söndörgő és gyöngyfűző csoportok indulnak.

A tábor összköltsége étkezéssel, 
anyag- és tandíjköltséggel együtt 14 000 Ft.

XXI. IFJÚSÁGI KÉPZŐMŰVÉSZETI 
ALKOTÓTÁBOR

2014. június 30-tól július 11-ig
Kerámia, rajz, tűzzománc, szobrász, ötvös 

és „kiskézműves” szakok indulnak.
A tábor összköltsége étkezéssel, 

anyag- és tandíjköltséggel együtt 24 000 Ft.

Bővebb információ a József Attila Művelődési Házban:
2131 Göd, Pesti út 72., 

telefon: (27) 532-160, (06 20) 254-5124
www.godimuvhaz.hu

Minden gödi otthon 
könyvespolcára 
ajánljuk!
Most kedvezményes áron 
vásárolhatja meg a Gödi 
Almanach korábbi 
köteteit.

A városunk történetével, 
természeti és épített 
környezetével, jeles személyiségeivel és 
mindennapi életével foglalkozó 15 kötetes 
helytörténeti kiadványsorozat egyes kötetei 
most rendkívül kedvező áron vásárolhatók meg.

A 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009-es 
évfolyam köteteinek ára 300 forint.
A többi évfolyam kötetei 500 forintba kerülnek. 

Érdeklődni lehet:
Göd Városi Könyvtár
2131 Göd, Pesti út 72. | Telefon: (06 27) 532-155
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Könyves programra invitáljuk az érdeklődőket április 25-én, pén-
teken: bemutatkozik a Liget. E kulturális műhelyben készül a Liget 
című, felnőtteknek szóló havi folyóirat és az évszakonként megje-
lenő Szitakötő című gyermeklap. A  Liget-könyvek sorában akad 
verseskötet, novella- és tanulmánygyűjtemény, regény és mese-
könyv, fotókhoz kapcsolt történetek és antológiák.

A folyóirat- és könyvkiadáson kívül szerveznek kulturális ren-
dezvényeket, sőt, irodalmi blogot is működtetnek. A  Ligetben 
gyakran találni tematikus összeállítást – a májusi számban példá-
ul ez a téma: Sötétben a hangok. Az egyes Szitakötő-számoknak is 
van központi témájuk: a  tavasziban mesék, versek és ismeretter-
jesztő írások szólnak a színekről.

A Ligetről és a könyvekről Levendel Júliával beszélgetünk, mi-
közben a  gyerekeknek Horgas Judit tart játékos, a  környezeti és 

a művészeti nevelés ötvözésén alapuló foglalkozást, amely ezúttal 
kötődik a Szitakötő aktuális számához.

A kiadói bemutatkozást játékos kvízjáték követi, a nyertesek Li-
get-kiadványokkal gazdagodhatnak!

A program végeztével a helyszínen megvásárolhatják a Szitakö-
tő folyóirat egyes számait és a bemutatás előtt álló új mesekönyvü-
ket, Búth Emília „Szakálla volt kender” című művét.

Helyszínek (Göd, Pesti út 72.):
Kiadói bemutatkozás a JAMH kiállítótermében
Gyermekfoglalkozás a Katica Gyermekkönyvtárban

Időpont: 2014. április 25. (péntek) 15 és 17 óra között

2013-ban tizenkettedik alkalommal hirdetett pályázatot a Hungari-
an Business Leaders Forum (HBLF) olyan újságíróknak és lapoknak, 
akik, illetve amelyek teret adnak a társadalmi szerepvállalással kap-
csolatos megvalósult, pozitív példáknak. A díj a kisebb közösségek 
szellemi és gazdasági fejlődését előmozdító, a különböző csoportok, 
szervezetek és magánszemélyek összefogásával sikeresen megvaló-
suló kezdeményezések népszerűsítését segíti a médiában. A HBLF 
nagyra értékeli az újságírók társadalmi elkötelezettségét, amit ezen 
pályázat évente történő kiírásával, és az adott év legkiemelkedőbb 
írásainak, riportjainak díjazásával is el kíván ismerni.

A Média a Társadalomért díjra beérkezett pályaműveket a Krizsó 
Szilvia (újságíró, kommunikációs tanácsadó), Vrannai Katalin 
(IFUA Nonprofit Partner), Kövesdi Péter (újságíró), dr. Simon András 
(ATV) és Stumpf András (Heti Válasz) alkotta zsűri értékelte.

„Miközben egyre fontosabb volna a civilek és a cégek társadalmi 
szerepvállalásának erősítése, ez egyre nehezebb feladat. Az  igények 
növekednek, a  lehetőségek szűkülnek. Ezért is különös öröm, hogy 
ennyi minőségi pályamunka érkezett, és hogy a támogatóink tovább-
ra is kitartanak mellettünk” – mondta Kövesdi Péter a díjátadón.

Idén először szerepelt a díjra jelöltek listáján a Gödi Körkép is. 
Kövesdi Péter zsűritag ezzel kapcsolatban elmondta: nagyon fon-
tos, hogy ne csak az országos médiumok szerepeljenek egy ilyen 
pályázaton, hiszen a  díj elsősorban éppen a  kisebb közösségek-
ben élők erőfeszítéseiről szól. „Szerintem még sok, a gödi lapban 
olvasotthoz hasonló hangvételű írásra volna szükség” – mondta 
Kövesdi Péter, akinek külön öröm volt egy gödi írást is a jelöltek 
között olvasnia, hiszen a gyermekkori nyarakat szinte állandóan 
nagyapja Szegfű utcai hétvégi házában töltötte, nem messze a gödi 
Duna-parttól.

A lap munkatársa, V. Pálfai Kinga egy 2013 januárjában meg-
jelent írását (Társadalmi felelősségvállalás – felsőfokon) küldte el 
a pályázatra, melyben a Bozóky Gyula Alapítvány és a Piramis Épí-
tőház példaértékű összefogását tárta az olvasók elé.

A beküldött pályamű rangos mezőnyben állt helyt. Idén Doros 
Judit (Népszabadság), Lőwy-Korponay Bereniké (HETEK) és Bíró 
Bori (Klubrádió) kapta a Hungarian Business Leaders Forum „Mé-
dia a Társadalomért” díját. Az elismeréseket február 26-án, ünnepi 
fogadáson adták át a budapesti Brit Nagykövetségen.

KIÁLLÍTÁS

Másként festek
Jankovics János festőművésznek márciusban nyílt kiállítása a  Jó-
zsef Attila Művelődési Házban. A  verőcén élő és alkotó mester 
több szállal kötődik Gödhöz, például a felesége révén a rokonság 
egy része itt is él.

– Másként festek, mint a többség – nyilatkozta a művész. – Nem 
a téma, hanem a szépség motivál. A szépség, amely bennünk van, 
s nem az a szépség, melyet az esztétika tudománya definiál. Igyek-
szem a  régiből és az  újból is kiemelni azt, ami értékes. Olajfest-
ményeimen főként bibliai, illetve a magyar kultúrával kapcsolatos 
témákat örökítek meg. A pasztelljeim pedig többnyire Duna-parti 
tájképek – mondta a művész alkotásairól.

A kiállítás április 16-ig látogatható a művelődési ház emeleti ki-
állítótermében.

VPK

PROGRAMAJÁNLÓ

Bemutatkozik a Liget a városi könyvtárban

Kiemelt helyen a gödi társadalmi összefogás egy országos 
médiapályázaton

Jankovics János verőcei festőművész gödi kiállításának megnyitóján  
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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

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 
összejövetele

ÁPRILIS 15. KEDD  | 15.00
Pedagógus Klub
Program: séta a Huzella-tanösvényen

ÁPRILIS 17. CSÜTÖRTÖK  | 18.00
Bányai Alfonz szobrászművész kiállításának 
megnyitója
A kiállítást megnyitja: Szunyoghy András grafikusművész, 
a Magyar Művészeti Akadémia tagja.
A kiállítás megtekinthető: május 14-ig, a művelődési ház 
programjaihoz igazodva.

ÁPRILIS 29. KEDD  | 15.00
Pedagógus klub
Téma: A természetgyógyászat szerepe az orvoslásban – 
orvos-természetgyógyász előadása.

ÁPRILIS 30. SZERDA  | 13.00–15.00
A Vöröskereszt gödi szervezetének klubdélutánja

MÁJUS 5. HÉTFŐ  | 13.00–15.00
A Kertbarátok Klubjának összejövetele

MÁJUS 7. SZERDA  | 10.00–12.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub összejövetele

16.30
A „Belső Erő” ébresztése – öngyógyító funkciók 
beindítása természetes gyógymódok alkalmazásával
Téma: A homeopátiás szerek és hatásaik. Előadó: Ságodiné 
Szomor Kriszta

MÁJUS 8. CSÜTÖRTÖK  | 16.00–18.00
Az Őszikék egészségmegőrző Klub találkozója

16.00–18.00
Felcsíki mulatság a Góbé zenekarral

16.00–17.00
Topánka táncház óvodásoknak ének-, játék- és 
tánctanítás.

17.00–18.00
Nyakigláb táncház kisiskolásoknak
Ének- és tánctanítás. A táncházak ideje alatt kézműves-
foglalkozást tartunk az érdeklődőknek. A belépés díjtalan.

MÁJUS 10. SZOMBAT  | 8.00–13.00
Babaruha- és játékbörze
Asztalfoglalás: Molnár Erika (06 20) 546-7274

15.00–17.00
MetLife – Snoopy Klub
Program: a Snoopy című rajzfilm vetítése, fényképezkedés 
Snoopyval, gyerekjátszó – kézműves-foglalkozás

MÁJUS 13. KEDD  | 15.00–17.00
A Pedagógus Klub összejövetele

MÁJUS 14. SZERDA  | 13.00–15.00
Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális 
Egyesületének Gödi Szervezete – klubnap

MÁJUS 17. SZOMBAT  | 11.00
A rajzfelkészítő csoport kiállítása.
A kiállítást megnyitja Farkas Éva iparművész.

MÁJUS 19. HÉTFŐ  | 10.00
Tavaszi gyermekszínház – 3. előadás
Szegedi Miniszínház: A kiskakas gyémánt félkrajcárja
Jegyár: 700 Ft/ alkalom

MÁJUS 24. SZOMBAT  | 10.30
VI. Regionális Néptánctalálkozó és Gyermeknap 
a Feneketlen-tónál

MÁJUS 29. PÉNTEK  | 16.00–18.00
Somogyi táncház Dóra Áronnal és Bese Botonddal

16.00–17.00
Topánka táncház óvodásoknak ének-, játék- és 
tánctanítás.

17.00–18.00
Nyakigláb táncház ének- éS tánctanítás, 
hangszerbemutató. A táncházak ideje alatt kézműves-
foglalkozást tartunk az érdeklődőknek. A belépés díjtalan.

Az Ady Klub
aktuális programjai

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

ÁPRILIS 21. HÉTFŐ  | 17.00
Gödi Fonó Magyar Táncház – Húsvéti locsolóbál
Népi játékok, táncház, tánctanítás, éneklés. Élő népzene! 
Vidám hangulat! A belépés díjtalan.

ÁPRILIS 26. SZOMBAT  | 14.30
A Gödi Cukorbetegek Klubjának (GÖCE) összejövetele

17.00
Retró Ady Klub
Kopt kolostorok Egyiptomban – Vágvölgyi Éva saját 
felvételei és kopt liturgikus énekek Infó: (06 30) 370-2491

MÁJUS 15. CSÜTÖRTÖK  | 14.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

MÁJUS 17. SZOMBAT  | 14.30
A Gödi Cukorbetegek Klubjának (GÖCE) összejövetele

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 grafikusművész, 
a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 

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

igazodva.
 (2131 Göd, Pesti út. 72.)

A Göd Városi 
Könyvtár
aktuális programjai
Ünnepi nyitva tartás:
Könyvtárainkat április 18-ától (nagypéntektől)
április 21-ig (húsvéthétfőig) zárva tartjuk.
Nyitás: április 22-én, kedden.

Kedves Gyerekek!
Felhívjuk a figyelmeteket, hogy a Madarak és 
fák napja alkalmából meghirdetett rajzpályá-
zatunk beadási határideje április 18-ról április 
22-re változott.
Az alkotások beadhatók a Központi Könyvtár-
ban (Pesti út 72.)vagy az Ady Fiókkönyvtárban 
(Kálmán u. 13.).

BÜTYKÖLDÉK
Katica Gyermekkönyvtár
(Göd, Pesti út 72., tel.: 27/532-155)
Április 25-én, pénteken13-tól 17 óráig anyák 
napi ajándékot készítünk.

Ady Fiókkönyvtár
(Göd, Kálmán u. 13., tel.: 27/345-101)
Május 2-a pihenőnap, így elmarad a  kézmű-
ves-foglalkozásunk. Helyette május 11-én, 
a  Madarak és fák napján várjuk a  gyerekeket 
Bütyköldénkbe.
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2131 Göd, 
Jósika utca 14.)

Itt a tavasz! Újra indulnak a kertészkedős foglalkozások a gödi gyerekeknek
A Szamóca Kiskertész Klub április 2-ától ismét várja a 3-10 év közötti gyerekeket. 
Minden szerdán 16.30 és 17.30 óra között magokat vetünk, palántázunk, szüretelünk, és 
mindezt mókásan, vidáman, kint a kertben.

A foglalkozást tartja: Thalmeiner Tünde kertészmérnök
Jelentkezés: (06 30) 313-7393Helyszín: Mackóvár Játszóház, Göd, Duna út 40.
További infók: www.gyerekkertesz.hu és www.mackovar.hu

AJÁNLÓ
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GÖDI CSALÁDI FESZTIVÁL – 2014

Becsalogató a nyárra
•  Fétis Crossfutás, családi sportdélelőtt – futóversenyek, focitor-

nák, családi „csavargás”, ügyességi versenyek, színpadi előadások

•  Búzaszem Hagyományőrző Délután – népművészeti, népzenei 
programok, vásár, táncház

•  Gödi Juniális – gyermek művészeti csoportok bemutatója, Maszk 
Bábszínház, sárkányhajózás, sportprogramok, Mini- és Syrius-koncert

•  Templomi Családi Koncertek – Pászthy Júlia, Karosi Júlia és Karosi 
Bálint, Lachegyi család, Rohmann Ditta és Fassang László, Szabó 
Judit és Holló Aurél

•  Gödi Jazz Napok – Karosi Júlia Quartet, Borbély Műhely, Dresch 
Quartet, Váczi Eszter Quartet

•  Gödi Sárkányhajó Kupa – versenyek családi, baráti, munkahelyi 
csapatoknak; mobil kötélpályázás

Infó: (30) 370-2491

A Retró Ady Klub
programja 2014. április 26-án, szombaton 17 órakor:

Kopt kolostorok Egyiptomban
Vágvölgyi Éva saját felvételei és kopt liturgikus énekek

Utána kb. 18:15-kor:

Emlékképek a Barátokról
Greff Márton zenés összeállítása,

Narrátor: Bagócsi Sándor

Előzetes
2014. május 17-én, szombaton 17 órakor:

A Felsőgödi Mozi története az 1930-as évektől
Zsoldos Dezsőné, Nika Piroska visszaemlékezése

PROGRAMAJÁNLÓ

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

Négy csapattal Szegeden
Március elején a  GDSE három mini- és egy gyermek-
csapattal kétnapos röplabdatornán vett részt Szegeden. 
A MOB Sport XXI. programjának keretében megrende-
zett országos versenyre 56 mini és 21 gyermek korosztá-
lyú együttes nevezett.

– Az  első csoportkör után csapataink az  elvárásoknak 
megfelelően teljesítettek.. Mini „A” csapatunk bekerült 
a 16 közé, „B” együttesünk a 17-32-be, a „C” a 49-56-ba, 
míg a  gyerekek a  13-18 között folyathatták a  küzdelme-
ket. A  lejátszott mérkőzések számát jól érzékelteti, hogy 
az egyik minicsapatunk este 10 órakor még a pályán volt. 
Másnap tovább izgulhattunk lányainkért! Vajon sikerül-e 
a  bravúr mini „A” csapatunknak, és bekerülnek-e a  leg-
jobb négy közé? A lányok végül a 8. helyen zárták a tornát, 
amihez csak gratulálni lehet. Végig kiegyensúlyozott játé-
kot láthattunk tőlük, nem adták meg magukat, végig küz-
döttek – összegezte a  szegedi tornán történteket Oláhné 
Szűcs Katalin edző.

EREDMÉNYEK
Mini A: 8. hely (Papp Vivien, Kajner Enikő, Kovács-Sipeki Cintia, 
Vígh Dia)
Mini B: 22. hely (Szobonya Boglárka, Szalai Laura, Töli Rebeka, 
Varga Maja)
Mini C: 53. hely (Manninger Luca, Bognár Eszter, Sert Azra)
Gyermek: 17. hely (Fellner Kinga, Szilágyi Aletta, Nagy Kinga, 
Papp Noémi, Keresztúri Zsófia, Berszán Judit)

PROGRAMAJÁNLÓ

Röplabda majális a Balázsovitsban
Idén második alkalommal rendezik meg május 1-jén a Ba-
lázsovits János Sportcsarnokban a Majális Röplabdatornát 
amatőr mix kategóriában.

A csapatok Oláhné Szűcs Katalinnál jelentkezhetnek 
a (06 70) 419-5699-es telefonszámon.

A GDSE röplabdázói két edző irányításával Gödön és Dunakeszin 
készülnek. A képen Oláhné Szűcs Katalin (hátsó sor bal szélén)

A kiállítás Horváth 
Szilárd ötlete 
alapján a  szülők, 

a Gödi SE kajakos szakosz-
tálya, a  Dunai Vízisport 
Alapítvány és a Kammerer 
Zoltán által elnökölt Váci 
Kajak-Kenu Baráti Kör 
együttműködésében való-
sult meg.

A tárlatot március 14-én 
Nagy Árpád szakosztály-
vezető mellett Markó József 
polgármester, Tuzson 
Bence területfejlesztési biz-
tos és Parti Zoltán egykori 
Európa-bajnoki bronzér-
mes kenus, a  Magyar Ka-
jak-Kenu Szövetség szak-
mai koordinátora nyitotta 
meg.

Kajakkaland – 
kajakosok másként
Kiállítás a JAMH-ban
Különleges kiállításnak adott otthont március közepén 
a  József Attila Művelődési Ház. Már annak megnyitója 
is nem mindennapi élményt jelentett az  ott lévőknek: 
a Gödi SE fiatal kajakosai mutatkoztak be egy „másik” 
oldalukról. Azok a gyerekek, akik nap mint nap lapátot 
vesznek a kezükbe és képesek hosszú órákat edzéssel töl-
teni, most megmutatták, hogy egy összetartó közösség 
tagjaként mely művészeti területen alkotnak maradan-
dót akár csoportosan, akár egyedül. A tárlatot a szülők, 
a megnyitó műsorát a fiatalok szervezték.

A március 14-ei megnyitón részt 
vett (balról) Barazutti László 
korábbi szakosztályvezető, Parti 
Zoltán, a szövetség szakmai 
koordinátora és dr. Tuzson 
Bence területfejlesztési biztos

A kiállítás két „gyöngyszeme”: Hesz Mihály fél évszázados fahajója 
és Kammerer Zoltán pekingi formaruhája
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KARATE

Válogatott kerettagok a gödi 
csapatból
A gödi Életforrás-Do karatésainak mindennapjairól Karakó 
Sándor négy danos karatemestert kérdeztük.
– A 2013–14-es bajnoki szezon jó eredményei ellenére – több ér-
met is szereztünk – sajnos csökkent a szakosztályunk létszáma. 
Marosvölgyi Bence kumitében, azaz küzdelemben a kadétek kö-
zött második lett, csakúgy, mint Vass Réka Virág. Szilágyi Botond 
katában (formagyakorlatban) nyert ezüstérmet. Jelenleg ők a leg-
eredményesebb versenyzőink, beválogatták őket a magyar kara-
te-válogatottba, kerettagként már edzésen is részt vettek. 

Az idei esztendő elején felkértük a  mentőszolgálat orvosát, 
hogy az egyik edzésünkön gyakorolhassuk az újraélesztést, va-
lamint a  specifikus karatés sérülések elkerülésének módjait. 
Februárban részt vettünk a  Huzella Tivadar Általános Iskola 
farsangján mint „bodygardok”, majd a  hónap végén a  fiatalok 
övvizsgáztak.

Márciusban megkezdődtek a  versenyek, s  érdekességként 
említem, hogy részt veszünk Balassagyarmaton a japán hét da-
nos Sawada mester által vezényelt edzésen. A  nemzetközi ver-
senynaptár zsúfoltsága miatt idén sajnos kevesebb lesz a  hazai 
verseny, ami nekünk azért nem jó hír, mert a  szűkös anyagi 
keretünk nem teszi lehetővé, hogy évente többször külföldre 
utazzunk. Mindenesetre már megszerveztük a nyári salgótarjáni 
edzőtáborunkat. 

A tervek szerint újabb gödi karatékák vizsgáznak 1, 2, illetve 
3 danra. Közülük kiemelem Bauer Gergőt, Nagy Csabát és Gál 
Balázst. Sajnos korábbi eredményes versenyzőim elvégezték 
az egyetemet és dolgozni kezdtek, így nem tudják vállalni a ver-
senyzést” – foglalta össze az aktuális eseményeket Karakó Sán-
dor.

V. F.

LABDARÚGÁS UTÁNPÓTLÁS-EREDMÉNYEK

U-21 Gödi SE – Verőce SE: 6-2 (gólszerző: Török 2, Martin-Gál, 
Csánki K., Burger, Végső)
U-18 Bagi TC –  Gödi SE: 1-7 (Balázs M. 2, Ribényi 2, Illyési 2, 
Gergely M.)
U-15  Gödi SE – Verőce SE: 3-0 (Bubb 2, öngól)

A relikviák közt a gyermekek, szülők, közéleti személyek egyaránt 
jól érezték magukat, a műsor után jót beszélgettek

A gödi csapatok kiváló hazai pályán játszhatják a bajnoki 
fordulókat a GSE alsógödi pályáján

Az ünnepi alkalmat 
a  „kajakosok másként” je-
gyében a  szakosztályban 
sportoló fiatalok önszerve-
ződő műsora tette teljessé. 
Volt, aki marimbán ját-
szott, akadt, aki furulyá-
zott, gitározott, hegedült, 
énekelt, vagy éppenséggel 
a kecskedudát fújta.

A kiállítás teret adott 
rajzoknak, fotóknak, ké-
zimunkáknak, tűzzomán-
coknak, továbbá a  baráti 
kör Dunakanyart járó ván-
dorkiállításának, mely-
nek tárgyai között egye-
bek mellett látható Hesz 

Mihály fél évszázados fahajója, Kammerer Zoltán „érem-
gyűjteménye” és a magyar kajak-kenu sikereket bemutató 
fényképes tablók sora.

A széles összefogással megvalósult esemény ismét megmu-
tatta a Gödi SE kajakos szakosztályának közösségi erejét, va-
lamint azt a törekvést, hogy a gyermekek a versenysport mel-
lett számos más területen is képesek maradandót nyújtani.

Vasvári Ferenc

Kajak-kenu kiállítás 
a Búzaszemben és a Huzellában
A GSE kajakosainak meghívására gödi iskolákba is ellátogat 
a Váci Kajak-Kenu Baráti Kör vándorkiállítása. 
– A kiállítás a Dunakanyar több mint 40 iskolájától kapott meg-
hívást. Ahol igény van rá, ott drogprevenciós előadást is tartunk 
– mondta el lapunknak Kammerer Zoltán elnök.
– A gödi iskolákba szakosztályunk is kivonul. Lehetőség lesz 
megismerkedni a sportággal, sőt, az érdeklődő gyerekek az edzé-
sekre is jelentkezhetnek – tette hozzá Sinkó László edző.
A kiállítás a Búzaszem Iskolában május 5. és 9., a Huzellában má-
jus 12. és 16. között lesz megtekinthető.
További részletek: www.godikajak.hu
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Túráztak a BeCsalosok
A Belépés Családostul mozgalom márciusi eseménye egy pilisi gya-
logtúra volt. A bő tíz kilométeres Pomáz–Kőhegy–Szentendre útvo-
nalnak több mint százan vágtak neki.

A túrázókkal tartott több munkahelyi közösség, baráti társaság, 
a TOPhÁZ lakói közül többen is, két nevelő kíséretével, illetve a gödi 
kajakos szenior klub néhány tagja is.

– Óriási dolognak tartom, hogy egy gyalogtúrára indulva két kü-
lönbuszt is megtöltöttünk Gödről Pomázra menet. A gyülekezőhelyre 
további családok érkeztek autóval, így induláskor a létszámunk meg-
haladta a  százat. Mindenki nagyszerűen érezte magát, gyönyörű tá-
jakon át, közepes nehézségű túraútvonalon értünk Kő-hegyre, ahol 
csülkös bablevest és palacsintát fogyaszthattunk. Külön érdekessé-
ge volt a  kirándulásnak, hogy ezúttal Markó József polgármester is 
csatlakozott hozzánk. Ugyancsak először gyalogolt becsalos túrán 
Marton Zsolt plébános atya, aki elragadtatva nyilatkozott a kiváló tár-
saságról. A kisgyermekes családok részvétele pedig igazán szervezői 
önbizalmat növelő tény – foglalta össze benyomásait Wagner László 
főszervező.

PROGRAMAJÁNLÓ

Belépés családostul Gödi Sportmajális
Időpont: 2014. május 1. csütörtök
Helyszín: Gödi SE Spottelep
• 8.30: gyülekező, bemelegítés
• 9.00: megnyitó
• 9.10:  labdarúgótornák gyerekeknek, hölgyeknek 

Nevezés a helyszínen.
• 11.00: IV. Bednárik László Kispályás Futball Emléktorna
Az emléktornára ifjúsági és felnőtt férfi csapatok jelentkezését várják 
a becsal6@gmail.com címre április 28-ig.
A tornák után eredményhirdetés, az  1-3. helyezett csapatok érmet 
kapnak, a  legjobbaknak torta a különdíjuk. Kiegészítő programként 
a  Gödi SE sportági bemutatóira kerül sor kosárlabda, asztalitenisz, 
tollaslabda, kajak-kenu, atlétika valamint triatlon sportágakban. 
A büfében hideg és meleg ételek, italok egész nap kaphatók.
A szervezők mindkét eseményre szeretettel várják a  gyermekeket, 
felnőtteket, családokat.

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Életműdíjat kapott 
az egykori Eb-bronzérmes
Március közepén Debrecen adott otthont a  ritmi-
kus gimnasztikázók világkupa-versenyének. A  ha-
zai rendezésű nemzetközi esemény jó alkalom volt 
arra, hogy a  „világ elit” jelenlétében, a  gálaműsor 
részeként, a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövet-
ség elnöksége a  sportág képviselőinek versenyzői, 
edzői, sportemberi tevékenységük elismeréseként 
életműdíjakat adományozzon.

A márciusi, hagyományteremtő ünnepségen 
olimpikonokat, egyéni és csapathelyezett korábbi 
versenyzőket ismertek el. Életműdíjat vehetett át 
csapatával a  Gödön élő Pásztor (Almási) Ildikó is, 
aki 1988-ban, a helsinki Európa-bajnokságon tagja 
volt a bronzérmes együttesnek.

V. F. 

SAKK

A Huzella csapata mehet 
az országos diákolimpiai 
döntőre
A sakk diákolimpia versenyrendszerében márci-
usban rendezték a  gödi iskolákat is érintő megyei 
fordulókat. Pest megyében ennek a rendezvénynek 
az  aszódi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 
adott otthont. Gödöt a Huzella és a Búzaszem iskola 
egy-egy csapata képviselte.

A megyei döntőben a Huzella kisdiákjai a máso-
dik helyen végeztek, eredményükkel sikerült bejut-
niuk a legjobban közé, az országos sakk diákolim-
pia májusi, szombathelyi fináléjába.

A megyei ezüstérmes csapat tagjai: Diller Denis, 
Viola Gellért, Viola Ákos és Sinkó András.

A Búzaszem iskola csapata (Csósza Barnabás, 
Mózes Bálint, Gion Endre és Borza Szabolcs) a 10. 
helyen végzett.

Pásztor (Almási) Ildikó a ‚80-as évek egyik 
nemzetközileg is eredményes ritmikus 
sportgimnasztikázója volt – ma Felsőgöd lakója

Hosszú sorban kígyózott a BeCsal túracsapata a pilisi ösvényeken Fotó | Kurdi Imre
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Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy megfejtéseiket minden 
hónap 25-éig küldjék meg szerkesz-
tőségünknek akár postai, akár elekt-
ronikus levélben.

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

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

A 2014. március havi számunkban 
közölt rejtvény megfejtése: „Látom, 
uraságod is lehozta a lapátkáját”.

Gratulálunk a helyes megfejtést be-
küldőknek!

A nyertes ezúttal: Bogdányi Katalin

Szerencsés megfejtőnk a Bambusz 
Szépségszalon szolgáltatását veheti 
igénybe.
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Jó úton a bajnoki cím felé
Fordulóról fordulóra hozza az  eredményeket 
a Gödi SE NB II-es felnőtt női csapata. A kö-
zelmúltban női szövetségi kapitánynak kine-
vezett Németh András szakmai tanácsokkal 
segíti a  szakosztály, illetve Tősér Tibor mun-
káját. 

– Csapatunk az  őszi idényhez hasonlóan 
folytatja menetelését a  bajnokságban. Hétről 
hétre magabiztosan vesszük az  akadályokat. 
Nagy gólkülönbségekkel nyerjük a mérkőzése-
inket. Jó úton haladunk, hogy kitűzött céljain-
kat valóra váltsuk, és bajnokcsapatként zárjuk 
az idényt – fogalmazott Tősér Tibor edző.

A bajnoki idény során a juniorcsapat is sorra 
szerzi a győzelmeket.

EREDMÉNYEK
Gödi SE – Dorog ESE: 51-20 (felnőtt), 24-35 (junior)
Salgótarjáni Strandépítők KC – Gödi SE: 20-46 
(felnőtt), 27-32 (junior)
Gödi SE – Szent István SE: 49-15 (felnőtt), 39-29 
(junior)

Hazai mérkőzések a Balázsovits János Sport-
csarnokban: 
április 27., 17 óra: Gödi SE – TFSE
május 11., 17. óra: Gödi SE – Tatai AC

BARANTA

Hét búzaszemes érem az országos viadalról
Az idei, hagyományos kispesti baranta csikóviadalon a Búzaszem Iskola ba-
rantacsapata hét versenyzővel vett részt.

– Nagyon jó mérkőzéseket szurkolhattak végig azok, akik jelen voltak. 
Engem örömmel tölt el, hogy látom „beérni” azokat a  technikákat, amiket 
az edzéseken veszünk a gyerekekkel. Egyre kiforrottabban használják, és egy-
re jobban jönnek elő „csípőből” a tanultak. Nagyon büszke vagyok mindegyik 
versenyzőnkre, mert láttam, hogy a maximumot hozták ki önmagukból. Vég-
re sikerült elérnünk, hogy egységes csapatpólóban jelenjünk meg Búzaszem 
Baranta névvel – számolt be a kispesti versenyről Ruben Singh Bahadur edző.

 

ÉRMESEK
Aranyérmes: Orosz Levente, Schrott Márton
Ezüstérmes: Tunkel Richárd, Szerecz Vilmos
Bronzérmes: Katona Zalán, Rezes Simon, Orosz Csaba

Ruben „mester” vezetésével évek óta országos sikerekkel működik a Búzaszem 
Iskola barantacsapata
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– A  Dunakanyar Takarékszövetkezet ha-
zánk egyik legszebb táján működik, hiszen 
– ahogy a nevében is jelzi – a Dunakanyar 
kisebb-nagyobb településeit foglalja magá-
ban, s vonzáskörzetünkbe három város is 
beletartozik. Ennél a  takaréknál – a meg-
bízható szakmaiság mellett – a  kellemes 
munkahelyi légkör és ügyfeleink megbe-
csülése jelenti a legnagyobb vonzerőt.

– A  közepes takarékokhoz tartozunk, 
13 kirendeltségünk Pilismaróttól Szent-
endréig valamennyi településen szolgáltat. 
Csupán a  hitelesség kedvéért felsorolom 
a  kirendeltségeink helyszíneit: Pilismarót, 
Dömös, Visegrád, Dunabogdány, Tahitót-
falu, Leányfalu, Pócsmegyer, Szigetmonos-
tor, Szentendre, Alsó- és Felsőgöd, Sződ és 
Sződliget. A  korábbi vezetőink úgy fogal-
maztak, hogy akár a gyöngysorok, úgy va-
gyunk „felfűzve” a Duna két oldalán. 

A mérlegfőösszegünk meghaladja a  13 
milliárd forintot. A betétállományunk 11,6 

milliárd forint, a  hitelállományunk pedig 
jelenleg 5,9 milliárd forintot tesz ki. Az év 
elején a  hitel-betét arányunk 50 százalék 
körül mozgott. 

Az elmúlt évtizedekben meghatározó 
közéleti szereplőkké váltunk, „beépül-
tünk” a lakosság köztudatába. A helyi saj-
tón keresztül népszerűsítjük önmagunkat 
és a  termékeinket. Nagyon sok energiát 
fektetünk abba, hogy a  fiatalokat is meg-
nyerjük magunknak, ezért is indítottunk 
többféle, fiataloknak szóló konstrukciót. 
S  természetesen a  szülőkhöz is eljutunk 
a  prospektusainkon és a  szórólapjainkon 
keresztül.

– A  nyugdíjasokkal szintén szoros 
a  kapcsolatunk, mindenben igyekszünk 
támogatni őket. Fél áron biztosítjuk ré-
szükre az alapvető szolgáltatásokat, példá-
ul a  számlavezetést és a  bankkártyát. De 
említhetem a  gondoskodási betétszámlát 
is, amellyel egyes céljaik eléréséhez spó-
rolhatnak az emberek, valamint a gyerme-
kek részére takarékoskodhatnak a  szülők, 
a  nagyszülők. Rendszeresen hirdetünk 
kedvezményes hitelakciókat is. A  lakásfel-
újításra támogatott hiteleket biztosítunk, 
főleg a  tavaszi időszakban. A  lakástámo-
gatásokra is odafigyelünk, folyamatosan 
kínáljuk a kamattámogatásos kölcsönöket. 
Természetesen a hagyományos fogyasztási 

és jelzáloghitelek is igénybe vehetők, még-
hozzá a  pénzpiachoz képest mérsékeltebb 
kamattal. 

– Régen kedvelték az  ifjúsági betétet, 
amely időközben megszűnt, most viszont 
jönnek a nagyszülők, a szülők, hogy a gye-
rekeknek szeretnének pénzt megtakarítani. 
Nos, nekik is a gondoskodási betétet tudjuk 
ajánlani. Szívesen ajánljuk a hagyományos 
takarékszelvényt, ami szintén népszerű, 
mert aki szeretné kézzel foghatóan is ma-
gának tudni a  betétjét, az  ezt választja. 
A  lekötött számlabetét-konstrukciókat 
ugyancsak sokan veszik igénybe. Mi igyek-
szünk olyan termékeket kitalálni, amelyek 
könnyen átláthatóak az ügyfeleink számá-
ra. Azt gondolom, hogy így tiszta a kép: mi 
egyenes emberek vagyunk, nincs mit ta-
kargatnunk. Itt vidéken a becsület, a biza-
lom, az  egyenesség a  legfontosabb emberi 
tulajdonságok.

– Az  említett településeken mi képvi-
seljük a  pénzügyi kultúrát. Örülök, hogy 
ezt is szóba hozhatom, mert véleményem 
szerint több állami támogatást érdemel-
nének a takarékszövetkezetek. A legkisebb 
településeken is megtalálhatóak, és ha mi 
nem lennénk, akkor semmiféle pénzügyi 
szolgáltatás nem állna a helyi lakosok ren-
delkezésre. Miért nincs a vidéki embernek 
ugyanolyan joga arra, hogy pénzügyi szol-
gáltatásokat kapjon, mint egy városi lakos-
nak? Mi nem csupán a gazdaságos műkö-
dést nézzük, mert ha ezt tennénk, akkor 
régen bezártuk volna a kisebb fiókjainkat, 
hiszen gyakran önmaguk működési költ-
ségét sem tudják kitermelni. Úgy érzem, 
belőlünk még nem veszett ki az emberba-
ráti érzés. Nagy energiát fektetünk abba, 
hogy az emberekkel szoros, személyes kap-
csolatot építsünk ki, mert együtt sírunk, és 
együtt nevetünk.

Lejegyezte: H. Gy.

Gyöngysor 
a Duna két partján
Hosszabb interjú készült Rudolf Jánosnéval, a  Dunakanyar Takarékszövetkezet el-
nök-ügyvezetőjével, amelyből most néhány gondolatot szeretnénk megosztani önökkel. 
A beszélgetés teljes szövege a Takarékszövetkezet honlapján (www.dunakanyar-tksz.hu) 
olvasható.

Itt a tavasz, elérkezett a lakásfelújítás ideje. A munkálatokhoz ve-
gye igénybe hiteleinket! Minden kölcsönünk forint alapú, tehát 
az árfolyamváltozás nem befolyásolja a törlesztőrészlet nagyságát.
A hitel igénybe vehető fűtéskorszerűsítésre, a nyílászárók cseréjé-
re, tetőcserére és -felújításra, hőszigetelésre, elektromos és gázköz-
mű bevezetésre, illetve a hálózat kiépítésére, megújuló energiafor-
rások (például szél- és napenergia) létrehozásához.
(THM: 11,54–11,89 %)

Néhány példa a törlesztőrészlet alakulására:
 1 000 000 Ft 5 évre 21 830 Ft
 3 000 000 Ft 10 évre 41 284 Ft
 5 000 000 Ft 20 évre 51 402 Ft

Szabad felhasználású hitellel is állunk rendelkezésükre!
(THM: 13,60–14,96 %)
A hitel összege igény szerint változhat.
A fentiekben közölt információk tájékoztató jellegűek és nem mi-
nősülnek a  Takarékszövetkezet részéről konkrét ajánlattételnek! 
A Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja!
A részletekről érdeklődjön kirendeltségeinkben!

A Dunakanyar Takarékszövetkezet gödi kirendeltségei
Felsőgödön: 2132 Göd, Ady Endre út 8.,
 telefon (06-27) 345-008
Alsógödön: 2131 Göd, Pesti út 93.,
 telefon (0627) 345-145

Tisztelt Ügyfelünk!

HIRDETÉS



– A felsőgödi csárda az 1930-as évek óta 
fogadja a  vendégeit. Persze azóta már 
sok víz lefolyt a Dunán… Milyen újdon-
ságok várják idén az ide betérőket?
– Bő tíz esztendeje magát az épületet, 
idén pedig a  kerthelyiség berendezé-
seit újítottuk fel. Május elsején lesz 
a  hagyományos nyitóbulink, majd 
az október végi szezonzárásig havonta 
három alkalommal tartunk a hétvége-
ken élőzenés esteket, új együttesekkel, 
ismert és népszerű fellépőkkel. Az el-
maradhatatlan görög est idén kétszer, 

pünkösd vasárnapján és augusztus 
16-án is szerepel a  programjaink kö-
zött. Megújul a  konyhánk, bővül 
az  ételválasztékunk. Közkedvelt hal- 
és magyaros ételeink mellett többször 
rendezünk nemzetiségi gasztronómiai 
napokat, amikor egy-egy ország vagy 
tájegység finomságait kínáljuk vendé-
geinknek. Tervezünk például texasi 
napot ínycsiklandó steakekkel, de lesz 
erdélyi és olasz estünk is, sőt, a foci-vb 
idején megízlelhetik a legjobb csapatok 
kedvenc ételeit.

– A  finom ételek mellé jól csúsznak 
az italok…
– Változatosabb lesz az  itallapunk is: 
bővül a borok választéka, de kínálunk 
házi söröket és koktélokat is. A fagyi-
zónk pedig szemre is tetszetős fagylalt-
kelyheket szolgál fel a vendégeinknek.

– Egyszerre hány vendéget tudnak le-
ültetni?
– Kétszázötvenet, ebéd- és vacsoraidő-
ben. A hét minden napján nyitva tar-
tunk, délelőttől este tíz óráig. Az eme-
leti különtermünk pedig az  idén is 
várja vendégeit esküvői ebédekre és 
vacsorákra, születésnapi vagy céges és 
baráti rendezvényekre. De a  közked-
velt bográcsozónk is számos meglepe-
téssel készül a szezonra.

– Marika, ön az  éttermét volt Duna 
csárdaként emlegeti. Vajon miért?
– Nézze, a  Duna csárda Gödön és 
környékén évtizedek óta fogalom. Mi 
most mégis gondolkodunk egy új el-
nevezésen. Ehhez nem csupán a törzs-
vendégeink, hanem akár az  önök ol-
vasóinak az ötleteit is várjuk. Ígérem, 
a legjobb ötletadónak egy feledhetetlen 
vacsorában lesz része!

Finom ízek és jó zenék
Ha az időjárás is rábólint, április közepén megkezdi idei szezonját a Naposparty 
Kft. által üzemeltetett volt Duna csárda. Az étterem tulajdonosát és vezetőjét, 
Herpai Károlynét, Marikát a 2014-es terveiről kérdeztük.

Lehet ennél jobb l(n)apja?
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2014 április 28-ig!

Ingyenes szállítás 60.000 Ft felett! (áraink az áfát tartalmazzák)

2160 Ft/m2 2460 Ft/m2

MÁRVÁNY, GRÁNIT, MÉSZKŐ
síremlékek
készítése

Műhelyünk a gödi
temetőnél található:
Rómaiak útja –
Nemeskéri u. sarok

Mobil: 06/20-9413-977
e-mail: lakatoskalman@freemail.hu 

www.koakobonkft.hu

Gránit sírkő akció!
Idei formák, tavalyi áron.

Kerítés fedlap 1200 Ft/db-tól
Ablakpárkányok szinte azonnal!

peugeot.hu

Az új Peugeot 308 tervezői minden tollvonásnál arra törekedtek, hogy intenzív élménnyé tegyék a vezetés pillanatait. Sikerüket mi sem bizonyítja 
jobban, mint az Év Autója 2014-díj, melyet az új Peugeot 308 kapott. Az autó i-Cockpit innovatív vezetőhelye kisméretű kormányával, magasra helyezett 
műszeregységével, 9,7 colos érintőképernyőjével2 az ösztönös vezetést szolgálja. A legújabb generációs 82-155 LE benzin és 92-115 LE dízelmotorok 
a teljesítményről és az alacsony, akár 3,6 l/100 km vegyes fogyasztásról gondoskodnak. A nagyméretű, 470 literes csomagtartó (VDA-szabvány szerint: 
420 l) és a tágas belső tér pedig kényelmes utazást biztosít. A kategóriában egyedülálló minőség biztosítéka az 5 év1 garancia. 
(1) A +3 év ingyen kiterjesztett garancia a 2 éves szerződéses garancián túl, a szerződéses garanciával megegyező szolgáltatásokat tartalmazó kiterjesztett garancia, amely az autó garanciakezdetétől 
számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyik határértéket előbb eléri az autó) érvényes. A szerződéses és a kiterjesztett garancia szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha 
a  Szervizkönyvben és a Kiterjesztett Garancia Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. Az ajánlat visszavonásig érvényes.
(2)  Változattól függően széria

PEUGEOT OROSZLÁN, 
1234 Oroszlán, Autó utca 7., 
tel.: 1234-567, www.peugeotoroszlan.hu

Az új Peugeot 308 kombinált átlagfogyasztása: 3,6-5,6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 93-129 g/km.

ÚJ PEUGEOT 308

AZ ÚJ PEUGEOT 308 LETT
AZ ÉV AUTÓJA 2014-BEN

HIRDETÉS

30



Gödi Körkép | 2014. 4. szám HIRDETÉS

31



Kínai Áruház
Felsőgöd, Ady Endre út 1. (a felsőgödi állomással szemben)
A Kínai cipőbolt (Felsőgöd, Duna út 6.) átköltözött az Ady Endre út 1-be.

Ajánlatunk:
• férfi, női és gyermek fehérnemű 
• Férfi és gyermek felsőruházat
• utazótáskák, bőröndök, hátizsákok
• női, férfi- és gyermekcipők

Akció:
a cipők és papucsok árából áprilisban és májusban minden 

hétvégén 10% kedvezményt adunk.

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 9-től 12 és 13-tól 18 óráig 

szombaton 9-től 13 óráig

A rugalmas bőr vitaminja!

Hyal-Collag 30x
Most 40% kedvezménnyel!

3510 Ft helyett csak 2105 Ft.
Kollagén és hialuronsav tartalmú készítmény
bőrünk és ízületeink rugalmasságáért. 

www.vitaminstation.hu
Gödön a Penny Market mellett!

• 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!
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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) 

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

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

füvesítés, gyepszőnyeg terítése, növényvédelem.

Webáruház- és Weboldal-
készítés kedvező áron!

Számítógép szerviz.
+36 30 729 35 25

ww.webmaker.hu
www.pcmaster.hu

TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítás

telefon: 20/396-0066

e-mail: rendeles@bertymeheszet.hu

www.bertymeheszet.hu

Berty László gödi méhészetéből
Göd területén ingyenesen.

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

*Részletekről és a feltételekről érdeklődjön az üzletben. 
  Akció időtartama: 2014. február 15 – április 30.

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
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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
14

03
12

-A

Tévé, 
internet, 
telefon, 
extrák

Most hat hónapig több van benne

IN_33012124_tavaszi_GodiKorkep_173x252_140312-A.indd   1 2/14/14   10:25 AM



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

•  GAZDASÁGOS ÉS ERŐS dCi MOTOROK AKÁR 4,6 L/100 KM FOGYASZTÁSSAL**
•  MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ KISHASZONJÁRMŰ-VÁLASZTÉK: MASTER, TRAFIC, KANGOO EXPRESS
•  KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNYEK A RENAULT FLOTTANAPOK ALATT, ÁPRILISBAN ÉS MÁJUSBAN 

TARTSA KÉZBEN KÖLTSÉGEIT 
RENAULT KISHASZONJÁRMŰVEKKEL!

RENAULT BÉKÉSI MÁRKAKERESKEDÉS – SZERVIZ – KAROSSZÉRIAMŰHELY
2151 FÓT, MÓRICZ ZS. ÚT 40., TEL.: 06 27 358 270  •  2100 GÖDÖLLŐ, DÓZSA GY. ÚT 164., TEL.: 06 28 52 52 52

A feltüntetett ajánlat 2014. április 1-től visszavonásig érvényes. *3,5 tonna alatti jármű kategóriában az ACEA (European 
Automobile Manufacturer’s Association) adatai alapján. **Renault Kangoo Express vegyes fogyasztás. A feltüntetett 
üzemanyag-fogyasztás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredménye. A képen látható autók illusztrációk. 
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. Részletek márkakereskedésünkben! 
 

a RENAULT 
ajánlásával

www.bekesi.hu

REN KHJ P_MARC_ 173x124 Bekesi.indd   1 3/28/14   4:54 PM

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

&Soul
Body

Shape

AJÁNDÉKUTALVÁNY
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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!

• 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

Profivet
Állatorvosi Sebészeti Központ és Rendelőintézet

Szeretettel várjuk az ön kedvenceit is 
teljes állategészségügyi ellátással!

Göd, Berzsenyi D. u. 2. (A 2. sz. főút mellett, Dunakeszi felől a 2. utca balra)
Tel.: 06-27/330-195 (rendelési időben), Mobil: 06-20/317-0988

Nyitva tartás: H-P:  8–19-ig, Sz-V: 9–11-ig
www.profivet.hu

– Kötelező (veszettség) és ajánlott védőoltások.
– Teljes körű belgyógyászati, sebészeti és vemhességi kivizsgálás.

– Röntgendiagnosztika, hivatalos diszpláziaszűrés (FDB, fajtaspec.)
– Ultrahangdiagnosztika, hasi-UH, szív-UH, EKG.

– Vemhességi ultrahang, ivarzásdiagnosztika.
– Bőrgyógyászati kivizsgálás, allergiavizsgálatok.

– Vér- és vizeletvizsgáló labor helyben, azonnali eredménnyel!
– A kisműtétektől (pld. ivartalanítás) a csont- és izületsebészeti 

műtétekig, a legbiztonságosabb altatási technikákkal (Izoflurane).
– Csonttörések, csípődiszplázia, szalagszakadások műtéti megoldása.

– Bentlakásos intenzív betegellátás. – Kiszállás házhoz is.
– Ultrahangos fogkőeltávolítás. – Kutya- és macskakozmetika.

Állásajánlat
Állatkórházunkba állatorvosi asszisztenst,

illetve recepcióst keresünk!
Jelentkezés dr. Muka Péter Pál állatorvosnál.

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.

BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

S Á R G A B A R A C K
VÁ S Á R !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ELŐJEGYZÉSSEL, AKÁR 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS

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

Cím: Göd, Révay u. 16.

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

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

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

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

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

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

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

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

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

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

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

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

kazánszenek, kalodás tüzifa.

2131, Göd Pesti út 116. Tel.: 0627 345 098

HIRDETÉS
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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

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

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

Hivjon most: (06-70) 266-8866

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

Pedikűr, gyógypedikűr is

2000 Ft/alkalom

Az első alkalommal
ajándék lábmasszázs!

Időpont egyeztetése,
megbeszélés alapján:

06-30 431-15-96

&Soul
Body

Shape

• könnyűszerkezetű faházak
• tetőépítés
• tetők felújítása, átfedése
• szaletli

• kocsibeállók
• teraszok
• pergolák, kerítések, stb.

Elérhetőségek: (06 20) 529-5872
2131 Göd, Mayerffy utca 6.

patacskft@gmail.com
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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

Ön rosszul lát? Felolvasni házhoz 
megyek. Egy pedagógus. Telefon: 
(06 20) 921-3683.

Tojótyúk eladó: 500 Ft/db, április 
16-ától: Göd, Fóti út 6. Telefon:
(06 30) 442-1323.

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

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.

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

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

Helyiség kiadó üzletnek, irodának 
Felsőgödön a Lenkey utcában, 
az óvoda közelében. 
Telefon: (27) /332-245, (30)/211-55-34

Régi fa nyílászárók korszerűsítése 
Gyorsan, bontás nélkül, olcsón!

ASZTALOS MUNKÁK
www.portas-dunakanyar.hu

Asztalos mester

Ablakfelújítás!

www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

0620  944  8037

A Duna-part Nyaralóházakba gyakorlattal rendelkező recepcióst 
keresünk. Elvárások: szakirányú végzettség, szállodai recepción 
szerzett munkagyakorlat és referenciák. A Hostware-program ismerete 
előny. Magyar nyelvű, fényképes önéletrajzát és motivációs levelét 
a kommunikacio@god.hu e-mail címen várjuk.

Kiadványszerkesztő és online grafikus részmunkaidős munkatársat 
keresünk  felsőgödi munkahelyre.
Elvárások: Adobe kiadványszerkesztő- és grafikus szoftverek magas szintű 
ismerete, nyomdaipari előkészítési tapasztalat, nyomdai formátumok 
ismerete, szakmai tapasztalat, referenciák.
Feladatok: havi megjelenésű magazin, szórólapok, prospektusok grafikai 
tervezése, kiadványszerkesztése; online grafikai munkák, hirdetések 
tervezése, szerkesztése; képújság grafikai elemeinek megvalósítása.
Önéletrajzát a kommunikacio@god.hu e-mail címre várjuk.
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TDM TRAVEL TOURS KFT.
WWW.TDMTRAVEL.HU
WWW.FACEBOOK.COM/TDMTRAVELCLUB
H-2600 VÁC, GÖRGEY U. 4/B
TEL.: +36 27 502 820, 27 319 381
E-MAIL: INFO@TDMTRAVEL.HU
ENG.: U-000204

ÚJDONSÁG!
Nyaralójárat az Észak-Adriára – VÁC, GÖD, DUNAKESZI és BUDAPEST felszállással!Utazzon velünk hetente a homokos adriai tengerparti üdülővárosokba!Indulás minden pénteken, június 13. és szeptember 14. között!Dőljön hátra kényelmesen, utazzon stresszmentesen!Várja a Dolce Vita és ITÁLIA!

Körutazás ajánlatainkból:
Pozsony–Prága–Tábor–Telc  .  . 32 900 Ft/fő Montenegró .  . 84 900 Ft/fő Az Alpok és Provence  .  .  . 134 900 Ft/főVajdaság csendes tájain  .  .  .  . 38 900 Ft/fő Balkán körút .  . 99 900 Ft/fő Francia Riviéra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 139 900 Ft/főDolomitok-Trento .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47 900 Ft/fő Piemonte  .  .  .  . 99 900 Ft/fő Szicília–Calabria .  .  .  .  .  .  .  .  . 149 900 Ft/főKufstein–Innsbruck–Vipiteno . 54 900 Ft/fő Albánia  .  .  .  .  .  . 99 900 Ft/fő Normandia–Bretagne .  .  .  . 149 900 Ft/főVerdi nyomán: Roncole–Busseto 56 900 Ft/fő Románia  .  .  .  . 109 900 Ft/fő Rodostó–Trója–Izmir–Isztambul  .169 900 Ft/főCseh Világörökségek .  .  .  .  .  .  . 68 900 Ft/fő Hollandia .  .  .  .  .116 900 Ft/fő Portugália repülővel  .  .  .  .  . 179 900 Ft/főTorino + Észak-Olaszország  . 76 900 Ft/fő Nápoly–Ischia 119 900 Ft/fő  Andalúzia repülővel .  .  .  .  .  . 199 900 Ft/főSzász-Svájci barangolások .  . 77 900 Ft/fő Puglia .  .  .  .  .  .  . 134 900 Ft/fő Norvég fjordok .  .  .  .  .  .  .  .  .  .265 900 Ft/főPortofino–Genova–San Remo 77 900 Ft/fő Anglia .  .  .  .  .  .  . 128 900 Ft/fő Skócia–Skye repülővel  .  .  . 319 900 Ft/főVelence–Róma–Orvieto–Firenze 77 900 Ft/fő Elba + Korzika 129 900 Ft/fő Írország repülővel  .  .  .  .  .  .  .329 990 Ft/fő

Apartmanok és szállodák az Észak-Adrián:

Június 13-22. busz + apartman

Lignano A3   .  .  .54 900 Ft-tól/fő  Lignano B4  .  . 51 900 Ft-tól/fő  Lignano C6  .  .  . 48 900 Ft-tól/fő

Bibione A3  .  .  .  .63 900 Ft-tól/fő  Bibione B4   .  . 57 900 Ft-tól/fő  Bibione C6  .  .  . 49 900 Ft-tól/fő

Caorle A3   .  .  .  .62 500 Ft-tól/fő  Caorle B4  .  .  . 63 900 Ft-tól/fő  Caorle C6  .  .  .  . 52 900 Ft-tól/fő

Jesolo B4   .  .  .  58 900 Ft-tól/fő  Jesolo C6  .  .  . 54 500 Ft-tól/fő  Jesolo F4  .  .  .  . 53 500 Ft-tól/fő

Porto Santa Margherita A4   .  .  .  .  .  .  . 50 900 Ft-tól/fő  PortoSanta Margherita B4  .  . 57 900 Ft-tól/fő

Egyéni utazással: 
Rimini B4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 500 Ft-tól/fő  Rimini C6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 900 Ft-tól/fő

Rimini 2*/FP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 900 Ft-tól/fő/éj  Rimini 3*/FP   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10 900 Ft-tól/fő/éj

Akciós ajánlatok*:
Tunézia 4*/FP .  .  .  .  .  . 69 900 Ft/fő Zakynthos apt .+rep . . 49 900 Ft/fő Törökország 5*/UAI  .  .  . 103 900 Ft/fő 

Hurghada 4*/AI  .  .  . 109 900 Ft/fő Észak-Ciprus 4*/R  .  . 59 900 Ft/fő  Kréta apt .+rep .  .  .  .  .  .  .  .  . 64 900 Ft/fő

*A megadott részvételi díjak a repülőtéri illetéket, transzfert, biztosítást, foglalási díjat, kerozin felárat nem tartalmazzák!

Bemutatóra szóló kupon:

10 000 Ft
*

*Az utalvány minimum 2 fő együttes utazása esetén érvényes! Egy 

foglalásnál csak 1 utalvány használható fel! Az utalvány 1 napos 

programokra nem váltható be, más kedvezménnyel nem összevonható! 

Részletek és további ajánlatok: www.tdmtravel.hu



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!

50 000 forint értékű vásárlás esetén 10% törzsvásárlói kedvezmény!
Örökzöldek 10-20%-os kedvezménnyel.

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


