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Az ajánlat 2014. május 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 
csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF 
szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében 
is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák.

Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel, 
és 4 hónapon át csupán 1288 Ft a havi díj! Az ötödik hónaptól az adott csomaghoz 
tartozó havi díjat számlázzuk.

A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj 
a legközelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Invitel Pont: Vác, Széchenyi tér 34. Tel.: (06) 27 303 344
Értékesítőnk: Balázs Katalin Tel.: +36 20 519 0894

Az Invitellel jó nyarad lesz
Tévé, internet, telefon együtt – 
négy hónapig akciós áron

Minden  
csomag havi

1288 Ft
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fenntartva, azokat a Kiadó írásbeli engedélye nélkül má-
solni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos.
A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem 
vállal felelősséget. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza. A  szerkesztőség fenntartja 
a  jogot, hogy a  beküldött írásokat – a  tartalom lényegi 
megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában közölje.
Az aktuális lapszám témáihoz kapcsolódó további fotók 
megtekinthetők a weboldal galériájában.
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TÁJÉKOZTATÓ GÖD VÁROS AKTUÁLIS PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL
(Az összegek ezer forintban értendők.)

Az Önkormányzat pénzkészlete: (a számláin lévő összegek + pénztár): 175 647
A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete: (a számláin lévő összegek + pénztár): 8 928
A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 19 113
A lekötött betétek összesen: 200 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + a pénztár-
ban lévő összegek + a lekötött összegek): 403 688

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: 0
A mai napig befolyt adóbevételek összege: 378 132
A normál fi nanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió forintot 
meghaladó tételek listája: Szemper Plusz Kft . – Kastély Óvoda bővítése – építési 
számla kifi zetése:

34 705

2013. évi normatívák rendezése – állami támogatás visszafi zetése: 21 413
A fenti táblázat a 2014. április 16-ai állapotot mutatja.

Dr. Pintér György alpolgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2014. április 16.

Pályázat térfi gyelő kamerák kihelyezésére
A képviselő-testület úgy döntött, elindul azon a  100 százalékos támogatást 
biztosító pályázaton, amelynek keretében lehetőség nyílhat arra, hogy a vá-
rosban 12 térfi gyelő kamerát helyezzenek ki a közterületekre, és az így létrejö-
vő közbiztonsági rendszert 48 hónapon keresztül térítésmentesen üzemeltes-
sék. A biztonsági kamerákat elsősorban a vasútállomások és a biciklitárolók 
környékén helyeznék el.

Kompok, révek pályázat – 2014 
Idén is meghirdették a kompok, révek pályázatot. Alsógödön ezúttal a Jávorka 
Sándor utcának a  Petőfi  Sándor utcától a  Piarista Szakképző Iskoláig tartó 
szakaszán terveznek járdafelújítást, illetve egy, közvetlenül a komphoz vezető 
új lépcső megépítése is szerepel a projektben. Felsőgödön a Jósika utca felújí-
tására pályáznak. A  tavalyi nyertes pályázat keretében Alsógödön megújult 
a mederlépcső, és hamarosan elkezdődik a közterületről a Duna-partra leve-
zető lépcső felújítása, Felsőgödön pedig még az idén sor kerül a lejárólépcső 
helyreállítására. A mostani pályázat 6,5 millió forint működési támogatást is 
tartalmaz. A pályázati önrészt az üzemeltető biztosítja. 

Pályázatíró kiválasztása
A Kincsem-istálló rehabilitációjára és funkcióbővítésére benyújtandó pályá-
zattal kapcsolatban a  testület felhatalmazást adott a polgármesternek, hogy 
a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó pályázatíró céggel kösse meg a pályázat el-
készítésére vonatkozó szerződést.

Megtörtént a Duna-part Nyaralóházak térítésmentes 
önkormányzati tulajdonba adása
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Göd Város Önkormányzata kö-
zött 2014. április 1-jén létrejött megállapodás értelmében immár hivatalosan 
is megtörtént a korábban állami tulajdonba tartozó Jósika u. 14. szám alatti 
üdülőterület (Duna-part Nyaralóházak) ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adása. Az ünnepélyes átadásra várhatóan május 11-én, a Maradak és fák napja 
rendezvénysorozat keretében kerül sor.

A DMRV Zrt. veszi át a házi szennyvízátemelők karbantartását
A korábban a TESZ által ellátott feladatkört március elejétől – rendeletválto-
zás miatt – a DMRV Zrt. vette át. A szolgáltató levélben értesítette az érintett 
több mint 1000 háztartást, ám az ingatlantulajdonosok egy jelentős része nem 
reagált a szolgáltató megkeresésére. Meghibásodás esetén a DMRV Zrt. csak 
azokon a készülékeken végzi el a javítást, amelyek szerepelnek a nyilvántartá-
sában, ezért minden érintett lakosnak érdeke, hogy haladéktalanul vegye fel 
a kapcsolatot a szolgáltatóval. A kérdéssel kapcsolatban részletes tájékoztatást 
olvashatnak a 9. oldalon. 

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)
www.god.hu

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 Nonprofi t Kft.
Telefon: (27) 530 611
Fax: (27) 530 611
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Markó József polgár-
mester minden hónap 
negyedik hétfőjén tart 
fogadóórát, 13-18 óráig 
a  Polgármesteri Hiva-
talban (2131 Göd, Pesti 
út 81.).

Polgármesteri fogadóórák

KÖZÉLET
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Minden program díjtalan!
Esőnapot nem tervezünk, rossz idő esetén a rendezvény 

a Huzella Tornacsarnokban kerül megrendezésre. 
(2131 Göd, Petőfi  utca 49.)

A rendezvény ideje alatt büfét üzemeltet a Széchenyi csárda: 
csapolt sör, lángos, palacsinta, bográcsgulyás!

A rendezvényt támogatja: Nemzeti Kulturális Alap
Göd Város Önkormányzata 

Kincsem Lovarda Sződliget – Gusztos Gábor

A rendezvényt szervezi: 
József Attila Művelődési Ház – 2131 Göd, Pesti út 72. 

tel.: (06 20) 254-5124 
www.godimuvhaz.hu e-mail: info@godimuvhaz.hu

Felhívás tüdőszűrésre
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet Tüdőszűrő Állomása 
helyben igénybe vehető tüdőszűrést biztosít a gödi lako-
sok számára.

A mellkasröntgen-vizsgálatot 
–  térítésmentesen kérheti minden 14 és 18 év közötti, il-

letve 40 év feletti gödi lakos,
–  1700 Ft térítési díj ellenében kérhetik a 18 és 40 év kö-

zötti korosztályba tartozók. (A térítési díjat a  szűrés 
helyszínén átvehető csekken kell befi zetni.)

A térítésköteles (18-40 éves) korosztályba tartozók kö-
zül a  szolgáltatást ingyenesen vehetik igénybe azok, 
akik rendelkeznek állandó gödi lakcímmel és köz-
gyógyigazolvánnyal, illetve nem intézményi elhelyezet-
tek. Az ebbe a csoportba tartozó lakosok térítési díjának 
megfi zetését az önkormányzat vállalja magára. 

A vizsgálathoz szükséges dokumentumok
A 14-18 éves korosztály számára:
–  iskolaorvosi vagy üzemorvosi beutaló
–  szülői (gondviselői) beleegyező nyilatkozat
–  személyi igazolvány
–  lakcímkártya
–  TAJ-kártya

A 18 éven felüliek számára:
–  személyi igazolvány
–  lakcímkártya
–  TAJ-kártya

A 18-40 éves korosztályba tartozó, térítésmentességre 
jogosult lakosok számára: 
–  személyi igazolvány
–  lakcímkártya
–  TAJ-kártya
–  közgyógyigazolvány

A szűrővizsgálatok helye és ideje:
József Attila Művelődési Ház 
(2131 Göd, Pesti út 72.)

2014. május 26., 27., 28., 29., 30.
2014. június 2., 3., 4., 5.
Hétfő, szerda: 12-től 18 óráig
Kedd, csütörtök, péntek: 8-tól 14 óráig

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

2014. június 16., 17., 18., 19., 20., 23., 24., 25., 26.
Hétfő, szerda: 12-től 18 óráig
Kedd, csütörtök, péntek: 8-tól 14 óráig

Kérjük, egészsége védelmében éljen a  lehetőséggel, és 
vegyen részt a szűrésen!

VI. GÖDI REGIONÁLIS
NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ

és GYEREKNAP
2014. május 24., szombat

Helyszín:
Göd, a Feneketlen-tó melletti sportpálya

Program:
10.30 órától:  az egész nap folyamán: Bénye, Csővár, Fót, 

Kartal, Nagymaros, Páty, Szada, Szigethalom, 
Szob, Sződ, Sződliget, Vácszentlászló, Visegrád 
és Göd települések néptánccsoportjainak 
fellépései.

Ceremóniamester:  Horti Zoltán kikiáltó

12.00 órától:  Hórihorgas Hujákolók – a Gólyalábas Társulat 
óriásbábos előadása

13.00 órától:  Magyar Dudások koncertje 
14.30 órától:  Écsi Gyöngyi mesemondó Aranybárányok 

című vásári bábjátéka 
15.30 órától:  Néra népzenei együttes koncertje – Táncház
16.00 órától:  Csizmás Kandúr címmel táncszínházi előadás 

a Silverstar Egyesület előadásában
17.00 órától:  a Gatyamazdag zenekar koncertje

 •  Lovas felvonulás – díjtalan lovaglási lehetőség
 •  Egész nap Vásári Sokadalom
 •  Népi játszótér – Csúzlizda 
 •  Kézműves-foglalkozások

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Felelős kiadó: Szabó Zsuzsa

Gödi Körkép | 2014. 5. szám KÖZÉLET
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V. Pálfai Kinga: Képviselő úr, hogyan 
értékeli a választások eredményét?

Tuzson Bence: Rendkívül megtisz-
telőnek tartom, hogy Gödön, illetve 
a  választókerületben sokan szavaztak 
rám. A polgárok az előző négy év kor-
mányzati politikájának a  folytatására 
voksoltak.

VPK: Itt Gödön különösen magas volt 
a szavazópolgárok részvételi aránya.

Markó József: Igen, s  ez mindenkép-
pen a  gödi lakosság érdeme. A  kép-
viselő úr egyébként aktívan részt vett 
a mozgósító munkában, aminek ered-
ménye a 71 százalékos választói részvé-
tel Gödön, amely messze meghaladja 
az országos átlagot.

VPK: Tuzson Bence több települést 
képvisel majd a  parlamentben. Vajon 

milyen feladatok megoldásához kér 
segítséget Göd az országgyűlési képvi-
selőjétől?

M. J.: Hadd jegyezzem meg elöljáróban, 
hogy a munkakapcsolatunk már régeb-
bi keletű. A  képviselő úr, még területi 
fejlesztési biztosként nagy és eredmé-
nyes szerepet vállalt abban, hogy a ko-
rábban állami tulajdonban lévő gödi 
üdülőtelep, a Duna-part Nyaralóházak 
városi tulajdonba kerüljön.

T. B.: Ez azért volt fontos, mert hiába 
működtette az üdülőterületet a város, 
mivel nem volt tulajdonos, új fejleszté-
seket nem kezdeményezhetett. Termé-
szetesen a közeljövőben további pénz-
forrásokat kell keresnünk ahhoz, hogy 
a  korábbi elképzelések megvalósul-
hassanak. Egyébként a  város területe 
tökéletesen alkalmas arra, hogy terme-
lőipar költözzön ide. Akár olyan nagy 

cégek is, mint a  Samsung, amelyről 
immár tudjuk, hogy gödi üzemében 
befejezte a  gyártást. Már dolgozunk 
azon, hogy találjunk olyan vállalko-
zást, amely betelepül a  Samsung volt 
területére, s  ott termelőtevékenységet 
folytat, új munkahelyeket teremt, va-
lós, piaci értéket jelentő termékeket 
állít elő, és nem utolsósorban Gödnek 
adóbevétele származik ebből.

M. J.: Persze nagyon jó lesz Gödnek, ha 
az  ipari területre új cég települ, azon-
ban most a városvezetésnek a pillanat-
nyi problémája a  bevételkiesés. 2014-
ben mindenképpen forráshiánnyal 
kell számolnunk. Ez  azt jelenti, hogy 
a  közintézményeknél és a  város saját 
tulajdonú cégeinél is maximális taka-
rékosságra van szükség. Azzal a  ké-
réssel fordultunk a kormányhoz, hogy 
a mostani helyzetben segítsen nekünk, 
amennyiben ez módjában áll.

VPK: Milyen aktuális feladatok állnak 
a városvezetés előtt?

M. J.: Képviselő úr aktív közreműkö-
désével már több tárgyaláson vagyunk 
túl, melyek eredményeként egy új 
nyolcosztályos általános iskola építé-
sére kaptunk erős bíztatást. A benyúj-
tandó pályázattal kapcsolatban pedig 
azt szeretnénk elérni, hogy maga az is-
kolaépítésre kijelölt telek legyen a  vá-
rosi önrész.

VPK: Képviselő úr szerint van-e reális 
esélyünk az iskolaépítésre?

T. B.: Igen, erről már megszületett 
a kormánydöntés. Göd, sőt Dunakeszi 
és a teljes választókerület – ellentétben 
az ország jelentős részével – lélekszám-
ban is gyarapodik, hála Istennek, sok 
gyerek születik. Konkrét tárgyaláso-
kon vagyunk túl tehát, s  ami engem 
illet, biztos vagyok abban, hogy 2015 
őszén új iskolát avathatunk Gödön.

VPK: Hamarosan egy új óvodaépület 
átadására is sor kerül…

M. J.: Az elmúlt ciklusban szinte nem 
volt olyan esztendő, amelynek a felada-
tai között ne szerepelt volna valamiféle 
óvodaprogram. Hol újat építettünk, 
hol egy már meglévőt újítottunk fel. 
Ez  a  tendencia remélhetőleg folytató-
dik, de pillanatnyilag célszerű meg-

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK

A feladatokat közösen 
kell megoldanunk
Április második hetében, néhány nappal a  parlamenti választásokat kö-
vetően a  Göd Városi Televízió vendége volt dr. Tuzson Bence, a  Pest megyei 
5.  számú választókerület frissen megválasztott országgyűlési képviselője és 
Markó József, városunk polgármestere. Az  alábbiakban a  stúdióbeszélgetés 
rövidített, szerkesztett változatát olvashatják. A  teljes interjú megtekinthető 
a  www.goditemak.hu weboldalon, a  Közös dolgaink című közéleti magazin 
április 17-i adásában.

A választások után a Göd Városi Televízió stúdiójában beszélgetett dr. Tuzson Bence (balra), 
Markó József és V. Pálfai Kinga
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A 2014-es országgyűlési választáson Pest 
megye 5. számú választókerületének pol-
gárai nagy többséggel (több mint 41 szá-
zalékkal) bizalmat szavaztak dr. Tuzson 
Bencének, és parlamenti képviselővé vá-
lasztották a Fidesz-KDNP jelöltjét.

A parlamenti mandátum hivatalos át-
adására 2014. április 17-én 18 órakor ke-
rült sor Dunakeszin, a VOKE József Attila 
Művelődési Központban. Az  eseményen 
Pál Lajos, a Helyi Választási Iroda elnöke 
adta át a megbízólevelet az új országgyű-
lési képviselőnek. Pál Lajos gratulációja 
mellett azt kívánta, a képviselő úr emlé-
kezzen arra, hogy nagycsütörtökön ve-
hette át a megbízólevelet, és parlamenti 
munkáját hassa át Húsvét üzenete.

A képviselt települések polgármesterei, 
ismerősök, barátok a  média jelenlétében 
ünnepeltek együtt Tuzson Bencével, aki 
úgy fogalmazott, hogy tulajdonképpen 
most ért el csapatával a  rajtvonalhoz, 
az igazi munka ezután kezdődik. Hozzá-
tette: olyan képviselő szeretne lenni, aki 
jelen van a választókörzetében, bármikor 

elérhető, ismeri a körzetében élők gondja-
it, problémáit, és igyekszik segíteni azok 
megoldásában.

V. Pálfai Kinga

várnunk a  pályázati lehetőségeket. 
További komoly feladatot jelent a város 
számára Nevelek csatlakozása, s  ter-
mészetesen ebben is számítunk a kép-
viselő úr segítségére, támogatására. 
Nevelek lakóit abban szeretnénk segí-
teni, hogy a  földhivatali átjelentkezé-
sek költségei ne őket terheljék, hanem 
a kormányzat tegye ezt kivételesen in-
gyenessé.

VPK: Képviselő úr, mennyire jellemző 
az  ön választókerületében az  ilyenfaj-
ta, referendummal „kiharcolt” telepü-
lésbővülés?

T. B.: Ez  országos viszonylatban is 
szinte példa nélküli. Ez egy rendkívül 
sajátos helyzet, olyannyira, hogy a jogi 
szabályozásnak is gondot jelent. Az eb-
ből adódó jogi, illetve technikai jel-
legű problémákat közösen igyekszünk 
majd megoldani, orvosolni.

VPK: Országgyűlési képviselőként 
melyek lesznek a  legfontosabb felada-
tai?

T. B.: Képviselői tevékenységem során 
a  legfontosabb feladatomnak a  nem-
zeti termelőipar fejlesztését tartom. 
Akkor lesznek stabil munkahelyek, ha 
valós értékeket állítunk elő, és ezeket 
idehaza vagy külföldön értékesíteni 
tudjuk. Minél nagyobb a  magyar be-
szállítói hányad, annál több munka-
hely fog létrejönni. És mindezt annak 
érdekében kell tennünk, hogy az egész 
ország erősödjön. Ha Magyarország 
erősödik, azzal az  egész Kárpát-me-
dencei magyarság erősödik. Egy erős 
magyar nemzettel tudunk csak fellép-
ni Európában, és képviselni a saját ér-
dekeinket.

VPK: A gödi polgárok hol találkozhat-
nak majd önnel?

T. B.: Természetesen rendszeresen 
tartok majd fogadóórát, de ennél is 
fontosabbnak gondolom azt, hogy 
egy képviselő legyen jelen a  saját vá-
lasztókerületében. Lehetősége szerint 
menjen el a  választókerület fontosabb 
eseményeire, és találkozzon a  válasz-
tópolgárokkal. Találkozzon azokkal 
a  problémákkal, amelyek itt helyben 
felvetődnek, mert azokat csak közösen 
tudjuk megoldani.

Lejegyezte: Walter Béla

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK

Dr. Tuzson Bence a Pest megyei 5. számú 
választókerület új országgyűlési képviselője

Dr. Tuzson Bence köszönetet mondott 
mindazoknak, akik támogatták őt 
a kampány során

A 2014-es országgyűlési választások gödi 
eredményei
A Helyi Választási Iroda vezetője, dr. Szinay József címzetes főjegyző tájékoz-
tatása szerint az április 6-i országgyűlési választások az előírásoknak megfe-
lelően zajlottak a 17 gödi szavazókörben. Az alábbiakban az országos listán 
indult 18 párt és a Pest megyei 5. számú országgyűlési egyéni választókerü-
letben indult 11 jelölt közül a legjobban szereplő első 5 eredményét közöljük.

Az országos listát állító pártok helyi eredményei
A listaállító párt neve A Gödön megszerzett érvényes szavazatok száma

Fidesz-KDNP 4259
Összefogás (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) 2799
Jobbik 1513
LMP 849
A Haza Nem Eladó Mozgalom 98

A Pest megye 5. számú országgyűlési egyéni választókerületében indult jelöltek helyi eredményei

Képviselőjelölt neve A jelölő szervezet
A Gödön megszerzett 

szavazatok száma
A választókerületben megszerzett  

érvényes szavazatok száma
Dr. Tuzson Bence Balázs Fidesz-KDNP 4262 24 344
Szabó Imre  Összefogás (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) 2874 18 166
Nyíri Márton Jobbik 1548 9641
Juhász Péter LMP 797 4515
Kovacsics Imre A Haza Nem Eladó Mozgalom 126 643

A Pest megyei 5. sz. választókerület vonatkozásában a választásokon indult va-
lamennyi párt és képviselőjelölt eredményei megtekinthetőek a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda honlapján: www.valasztas.hu/hu/ogyv2014/861/861_0_index.html
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EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK

Lakossági tájékoztató
Tisztelt Választópolgár!

Ötévenként nyílik mód arra, hogy szavazatunkkal döntsünk arról, 
kik képviseljenek bennünket az Európai Parlamentben. Hazánk-
ban 2014. május 25-én kerül sor az Európai Parlament tagjainak 
megválasztására.

2014. április 7-ig Ön kézhez kapta a választói névjegyzékbe tör-
ténő felvételéről szóló „Értesítőt”. Ha az „Értesítő” mégsem érke-
zett meg Önhöz, vagy az azon feltüntetett adatai tévesek, kérjük, 
forduljon a Helyi Választási Irodához! Ön a lakóhelye szerint kije-
lölt, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat.

Amennyiben mozgásában akadályozott (például egészségi álla-
pota folytán), úgy a szavazást megelőzően a Helyi Választási Iro-
dától, a szavazás napján pedig 15 óráig a Szavazatszámláló Bizott-
ságtól kérhet mozgóurnát. Mozgóurnát kérni csak írásban lehet, 
az alábbi adatok megadásával:
•  személyi azonosító (személyi szám)
•  név
•  születési név
•  lakcím
•  anyja neve
•  cím, ahová a mozgóurnát kéri
•  a mozgóurna igénylésének indoka.

Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján nem 
a lakóhelyén, hanem egy másik településen 
tartózkodik?

Ha Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, a lakó-
helye szerinti Helyi Választási Irodától kapott igazolással szavaz-
hat. Igazolás személyesen és a www.valasztas.hu weblapon keresz-
tül kérhető. A kérelemnek legkésőbb 2014. május 23-án 16 óráig 
meg kell érkeznie a  lakóhelye szerinti Helyi Választási Irodához. 
Az igazolás birtokában Ön az igazoláson megjelölt település arra 
kijelölt szavazókörében szavazhat.

Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján külföldön 
tartózkodik?

Ha Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk nagy-
követségén vagy főkonzulátusán adhatja le a  szavazatát. Ennek 
érdekében a  lakcíme szerinti Helyi Választási Irodánál kell kér-
nie a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét. A külképvi-
seleti névjegyzékbe történő felvételi kérelmét személyesen, illetve 
a www.valasztas.hu weblapon adhatja le. A kérelemnek legkésőbb 
2014. május 17-én 16 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Iro-
dához. 

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok fi gyelmét arra, hogy a ké-
relmeket mindig a személyazonosító igazolványban szereplő ada-
tokkal teljesen megegyezően kell kitölteni, a  legkisebb eltérés is 
a kérelem elutasítását vonja maga után. A kérelemnyomtatványok 
letölthetőek a www.valasztas.hu weboldalról, vagy kérhetőek a He-
lyi Választási Irodánál.

Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát megfele-
lően igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:
a)  lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány 

(azaz a régi típusú, könyv alakú személyi igazolvány);

b)  érvényes személyazonosító igazolvány (kártya formátumú vagy 
könyv alakú), vagy 

 érvényes útlevél, vagy 
  2001. január 1-jét követően kiállított kártyaformátumú érvé-

nyes vezetői engedély, melyek azonban csak a  lakcímigazol-
vánnyal együtt fogadhatók el.

Kérjük, hogy még időben ellenőrizze igazolványai 
érvényességét, mert ennek hiányában 
a Szavazatszámláló Bizottság nem fogja átadni 
a szavazólapot, és a választójogát nem tudja 
gyakorolni!

Szavazni csak személyesen, reggel 6 órától este 7 óráig lehet. 
Amikor felkeresi a szavazókört, a Szavazatszámláló Bizottság kö-
teles ellenőrizni az Ön személyazonosságát. Ezután megkapja a je-
lenlétében lepecsételt szavazólapot és a  szavazólap elhelyezésére 
szolgáló borítékot, melynek átvételét a névjegyzék aláírásával kell 
igazolnia. A névjegyzék aláírásának megtagadása esetén a Szava-
zatszámláló Bizottság a választópolgárt visszautasítja, így nem tud 
élni választójogával. A  szavazás titkossága érdekében javasoljuk, 
használja a szavazófülkét.

Az Európai Parlament tagjainak választásakor Ön egy darab 
szavazólapot fog kapni, amely tartalmazza a  Nemzeti Választási 
Bizottság által nyilvántartásba vett, a pártok által állított listákat. 
Érvényesen szavazni a lista feletti körben, tollal írt két, egymást 
metsző vonallal lehet (+ vagy X). Ha Ön elrontja a  szavazólap 
kitöltését, és ezt még a  szavazat urnába dobása előtt jelzi, a Sza-
vazatszámláló Bizottság a  rontott szavazólapot egy alkalommal 
kicseréli.

Tisztelt Választópolgár!
Amennyiben az  Európai Parlament tagjainak megválasztásá-
val kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merülne fel, fordul-
jon a  Helyi Választási Irodához (2131 Göd, Pesti út 81., telefon: 
530-041, fax: 345-279, e-mail: valasztas@god.hu), vagy keresse fel 
– a választási jogszabályokat és a nyomtatványokat is tartalmazó – 
a www.valasztas.hu internetes oldalt. 

Dr. Szinay József 
a Helyi Választási Iroda vezetője

Meghívó
Göd Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt, családját és ismerőseit a

Nemzeti Összetartozás Emléknapja
alkalmából rendezett megemlékezésre, amelyet

2014. június 4-én (szerdán) 15.30 órai kezdettel
tart a felsőgödi Kincsem Óvodában

(2132 Göd, Lenkey u. 13–17.).

Köszöntőt mond: Markó József polgármester
Beszédet mond: dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő

A megemlékezésen közreműködnek
a Huzella Tivadar Általános Iskola tanulói.

 
A megemlékező beszédet koszorúzás követi. 

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
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GAZDASÁG

Bezárt a Samsung-gyár
Beszüntette magyarországi tevékenységét, és jogutód nélkül 
megszűnt a város legnagyobb adófi zetőjének számító Samsung 
SDI Magyarország Zrt. A cég végelszámolás alá vonásáról áp-
rilis 3-án tették közzé a hírt, amelyet több országos médium is 
nyilvánosságra hozott.

A gyár megszűnésének oka, hogy fő terméke a régi techno-
lógiájú televíziók képernyőjéhez felhasznált katódsugár-
cső, illetve a plazmatévék képernyőpanelje volt, amelyek 

iránt a piacon évről évre csökkent a kereslet.
A Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja arról 

tájékoztatta az MTI-t, hogy a gyár már tavaly decemberben le-
állította a  termelést. A  hivatalos közlemény szerint 104 ember 
munkaviszonya szűnt meg közös megegyezéssel. Markó József 
polgármester kérdésünkre elmondta: a gyártósorokon a 2001-es 
nyitás óta a legutóbbi időkig főként más hazai településekről, il-
letve Szlovákiából ide szállított munkások dolgoztak, így a helyi 
munkaerőpiac alakulását nem befolyásolja az  üzem bezárása. 
A város költségvetését azonban komolyan érinti az a jelentős be-
vételkiesés, amellyel a vállalat megszűnése miatt számolni kell. 
Az Európa egyik legnagyobb katódsugárcső-gyártójaként ismert 
cég Göd legjelentősebb iparűzési adófi zetője volt, ám idén már 
csupán a  322 ezer négyzetméteres ingatlanja után fi zet majd 
mintegy 120 millió forintnyi építményadót. 

Markó József az áprilisi testületi ülésen, illetve az ATV híradó-
jának adott nyilatkozatában is elmondta: A  városvezetés bízik 
abban, hogy a  jó helyen lévő, teljes infrastruktúrával felszerelt, 
viszonylag új és kiváló minőségű gyártelep mielőbb új gazdára 
talál, vagy esetleg a Samsung hoz ide más profi lt, és az adókiesés 
csak átmeneti lesz. A polgármester hangsúlyozta, hogy a kedve-
zőtlen változás nem veszélyezteti a város működőképességét, de 
2014-ben Gödnek mindenképpen forráshiánnyal kell számolnia, 
ezért különösen megfontolt gazdálkodásra és maximális takaré-
kosságra lesz szükség.

 Az önkormányzat a helyzet mielőbbi megoldására a kormány-
tól kért segítséget, és maga is igyekszik kiajánlani a telephelyet. 

Koditek Bernadett

FELHÍVÁS

Változások a házi 
szennyvízátemelők 
javításában
2014 januárjában a házi szennyvízátemelőt használó gödi 
lakosok ún. felhasználói tájékoztatót kaptak a  DMRV 
Zrt.-től, miszerint a 458/2013. (XII. 2.) Kormányrendelet 
alapján a  szivattyúk működtetése és működőképességé-
nek, valamint üzembiztonságának fenntartása a víziköz-
mű-szolgáltató feladata. Így e jogszabály alapján a szivaty-
tyúk javítását már nem az Önkormányzat Településellátó 
Szervezete , hanem a DMRV Zrt. végzi. Abban az esetben, 
ha az említett felhasználói tájékoztató mellékleteként csa-
tolt bejelentőlapot Ön visszaküldte, a  DMRV Zrt. mint 
szolgáltató az  átadás-átvételről, valamint a  szerződéskö-
tésről már intézkedett. Ezután tehát hiba esetén – az Ön 
bejelentésére – a javítást a szolgáltató elvégzi.

A DMRV Zrt. tájékoztatása szerint azonban a  felhasz-
nálói tájékoztatóra sokan nem reagáltak, a bejelentőlapot 
nem küldték vissza, így jó néhány szivattyú nem került be 
a szolgáltató adatbázisába.

Felhívom a  Tisztelt Felhasználók fi gyelmét arra, hogy 
amennyiben a bejelentőlapot nem küldték vissza és nem 
történt meg az  átadás-átvételi eljárás, ezen esetekben 
a DMRV Zrt. a javítási munkákat nem végzi el. Ekkor a ja-
vítás költségei a felhasználót terhelik, ami a hiba nagyságá-
tól függően akár több tízezer forint is lehet.

A DMRV Zrt. részére a  szivattyúk átadása természe-
tesen nem kötelező, ám amennyiben erre nem kerül sor, 
abban az esetben a meghibásodás költségeit szintén a fel-
használó viseli.

A jogszabály által meghatározott átadás-átvételi ha-
táridő lejárt, de ez a  határidő nem jogvesztő, ezért ké-
rem, hogy a  DMRV Zrt. által korábban megküldött 
„A 458/2013. (XII. 2.) KORMÁNYRENDELET SZERIN-
TI HÁZI SZENNYVÍZBEEMELŐ ÁTADÁSI IGÉNY 
BE JELENTŐLAP”-ot saját érdekükben haladéktalanul 
küldjék meg a  DMRV Zrt. alábbi elérhetőségeinek vala-
melyikére:

Postai úton: DMRV Zrt., 2601 Vác, Pf. 96
E-mailben: szvbeemelo@dmrvzrt.hu
Személyesen: hétfőtől csütörtökig 8 és 13 óra között: 
2600 Vác, Derecske u. 4/a

Amennyiben nem rendelkezik bejelentő nyomtatvány-
nyal, azt az alábbi honlapról letöltheti:

www.dmrvzrt.hu, 
illetve a  gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
beszerezheti.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

A Gödi Keresztény Konzervatív Baráti Kör 
és a Kereszténydemokrata Néppárt 
szeretettel meghívja Önt és kedves 

családját 

2014. május 17-én (szombaton) 
17.30 órára

a József Attila Művelődési Házban 
(2131 Göd, Pesti út 72.) 

tartandó előadásra. 

Az előadás címe:
Van-e felelőssége 

a keresztény embernek a világban?

Előadó:
Sipos-Vízaknai Gergely református lelkész

Bővebb információ: (06-20) 435-7453M
EG
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2014. március 26. és április 23. között Gödön 
elhunytak

Zábrádi István 90 éves 
Fülöp Jánosné (sz.: Tulezi Rozália) 95 éves
Varga János 99 éves
Tóth Béláné (sz.: Eiben Katalin) 86 éves
Kiss Jenőné (sz.: Csorvási Etelka) 74 éves
Tóth Békés Zoltánné (sz.: Kenéz Eszter) 84 éves

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
Németh Istvánt utolsó útjára elkísérték április 10-én 
a gödi Újtemetőben, és részvételükkel osztoztak 
fájdalmunkban.

A Németh család

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik Farkas György temetésén megjelenésükkel 
fejezték ki együttérzésüket, és részvétükkel osztoztak 
fájdalmunkban.

A gyászoló család

2014. március 26. és április 23. között Gödön 
házasságot kötöttek
Dobos Tamás és Németh Ágnes
Berényi Csaba és Horváth Alexandra
Százados Zoltán Csaba és Medgyes Ágnes

2014. március 26. és április 23. között Gödön 
született
Tóth Vendel

Köszönet a húsvéti adományokért
A Katolikus Karitász a  média segítségével szervezett országszerte 
gyűjtést tartós élelmiszerekből a rászorulók számára. Ebben a gyűj-
tésben az alsógödi karitászcsoport is részt vett, tudtuk meg Bogdányi 
Krisztina vezető beszámolójából.
– Az  adományozó kedv a  várakozáson felüli volt, Alsógödön több 
mint ötven csomagot osztottunk ki nehéz sorsú lakosaink számára. 
Liszten, cukron, zsiradékokon, száraz hüvelyeseken kívül jócskán 
akadt csokoládé, konzerv és lekvár is. Szabó Melinda és családja kiváló 
állapotú műszaki cikkeket ajánlott fel, amelyeket meghatott örömmel 
fogadtak új gazdáik. Az önök adományai sok embernek tették boldo-
gabbá a húsvéti ünnepeket.

Az alsógödi karitászcsoport a  Szent István-plébánián továbbra is 
várja az adományokat szombatonként 10 és 12 óra között. Köszönjük 
a nagylelkű segítséget! – fejezte be gondolatait a csoport vezetője.

VéPéKá

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Álláskereső csoportot indít 
az Alapszolgáltatási Központ
Munkanélküliek és a munkahelyüket bizony-
talannak érző gödi lakosok számára indul cso-
portos – klub jellegű – foglalkozás a Családse-
gítő Szolgálat szervezésében.

Amit adni szeretnénk: információk, ötletek, 
magabiztosabb kommunikáció elérése, önbi-
zalom erősödése, jó közösség, a  lehetőségek 
közös mérlegelése, önéletrajzíráshoz segítség-
nyújtás, felvételi interjú gyakorlása, internetes 
álláskeresés.
Helyszín: Gyermekjóléti Szolgálat
2132 Göd, Ady Endre u. 6.
Időpont:
minden hónap első kedd délelőttjén 8-tól 
12 óráig
Előzetes bejelentkezés:
Pusztainé Mészáros Viktóriánál 
a (06 27) 336-407-es vagy a (06-20) 511-3339-es 
telefonszámon.
Minden álláskeresőt szeretettel várnak!

Húsvéti locsolóbál
Az Ady Klub udvarán a szeszélyes áprilisi időjárással dacoló, vidám 
gyereksereget talált a húsvéthétfői délután. Népi játékok sora és közös 
éneklés melegítette be az aprók táncházát, míg az  idősebb táncosok 
türelmesen várakoztak a maguk sorára. Czinóber Klára, Karánsebessy 
Balázs és Greguss Gergő néptáncpedagógusoknak – no meg a Brahms 
zenekarnak köszönhetően – a kisebb-nagyobb néptáncos növendékek, 
illetve a csupán az ünnep kedvéért táncra perdülők örömére számos 
tájegység dallamai felcsendültek az est folyamán, alkalmat teremtve 
a körtáncokra, páros táncokra, verbunkra.

A művelődési ház munkatársai által szervezett fonók, táncházak 
az egész család számára élvezetes kikapcsolódást, közösségi élményt 
jelentettek. Az ilyen találkozók, amellett, hogy hagyományainkat él-
tetik, mai élménnyé alakítják, az  esztendő során szorgosan tanuló 
néptáncos növendékek azon ritka alkalmai is, amikor élő zenére pró-
bálhatják ki, hogy mire is való a próbatermekben megszerzett tudás.

Ezen alkalmakon a tánc mellett nagy szerepet kap az adott ünnep-
hez kötődő szokások felelevenítése is. A  munkával, készülődéssel, 
várakozással, visszafogottsággal kiböjtölt ünnep valódi örömet tud 
hozni a ma emberének is, függetlenül életkorától, környezetétől. Talán 
éppen ezért a keresztény világ leghangosabb örömünnepében világné-
zettől függetlenül osztozik az emberiség. 

V. Pálfai Kinga

Az Ady Klubban tartott locsolóbálon kicsik és nagyok együtt ünnepelték 
a Húsvétot
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Hogyan kerüljük el az időskori eleséseket?
Ma az 50 év felettiek számára a  legnagyobb problémát a szív- és ér-
rendszeri betegségek, valamint a  cukorbetegség mellett az  okozza, 
hogy – akár éppen e két betegség következtében – romlik az egyen-
súlyérzékük, s igen gyakran elesnek. E témában tartanak előadást dr. 
Jászberényi József és Varga Erika geronto-andragógiai kutatók. Ismer-
tetik a legfrissebb statisztikai adatokat, szólnak az elesések típusairól, 
majd elméleti és gyakorlati tanácsokat adnak az esések elkerülésére, 
illetve bemutatják a testünket eséskor megvédő alapvető technikákat.

Az előadás időpontja: 2014. május 15., csütörtök 13 óra, helyszíne 
pedig a  Polgármesteri Hivatal díszterme (2131 Göd, Pesti út 81.). 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Születésnapi 
köszöntés
Április elsején, 90. születés-
napja alkalmából köszöntötték 
Kőműves Boriska nénit.
A szászrégeni származású ünne-
pelt hét esztendővel ezelőtt köl-
tözött lánya családjához Gödre. 
Kedves elfoglaltsága a kert szépít-
getése, nem szeret tétlenkedni.

A város nevében dr. Pintér 
György alpolgármester köszön-
tötte fel Boriska nénit egy csokor 
gyönyörű virággal, illetve ő adta 
át a  miniszterelnök kézjegyével 
ellátott emléklapot is.

Füle Jánosné, az Alapszolgálta-
tási Központ vezetője a szépkorú 
ünnepelt számára elérhető helyi 
szolgáltatások igénybevételének 

lehetőségeiről is beszámolt a csa-
ládnak.

Kőműves Boriskát 90. születésnapján 
köszöntötték

Megújult a Bozóky Gyula Alapítvány 
honlapja
Április 14-én, emlékezésül Bozóky Gyula halálának 60. évfordulójára, 
elindult a Bozóky Gyula Alapítvány új honlapja.  A weboldal célja, 

hogy hiteles és naprakész tájékoztatást adjon 
az egyházközségen belül folyó mun-

kákról, elsősorban a Bozóky tér 
felújításának fejleményeiről. 

A honlap az alábbi linkre 
kattintva érhető el:
www.bozokyalapitvany.hu

Az alapítvány az egyház-
község mellett működő 

civilszervezet, amely a fel-
sőgödi Jézus Szíve-plébánia 

honlapján keresztül is elérhető:
http://felsogod.plebania.hu

hogy hiteles és naprakész tájékoztatást adjon 
az egyházközségen belül folyó mun-

kákról, elsősorban a Bozóky tér 
felújításának fejleményeiről. 

A honlap az alábbi linkre 
kattintva érhető el:
www.bozokyalapitvany.hu

Az alapítvány az egyház-
község mellett működő 

civilszervezet, amely a fel-
sőgödi Jézus Szíve-plébánia 

honlapján keresztül is elérhető:
http://felsogod.plebania.hu

Budapest legismertebb vásárlóutcája és egyik 
legforgalmasabb főútvonala egyaránt Vác 
városáról kapta nevét. Maga a  Vác városnév 

pedig valószínűleg a  késő avarkorból származtat-
ható, a 805 és 1044 között élt ősi Aba nemzetség 
(Aba Ábrahám, Kolba Izsák, Baton-Vata Sirák, Aba 
Sámuel) egyik tagjának, Vatának az  emlékét őrzi. 
Méghozzá az  úgynevezett szeretet-hangzós, „c” és 
„cs”  végződésű változatban (Vác, Vacs). De Vata ne-
vét őrzi a borsodi Vatta település is, ahonnan Pest-
Pilis-Solt vármegye első kuruc alispánja származik.

Wattay János édesapja, felsővattai Wattay Pál, 
a  vármegye helyettes alispánja vitézsége elismeré-
seként 1661-ben jelentős birtokokat kapott a várme-
gye területén (Dunakeszitől Soroksárig, Pomáztól 
Nagykovácsiig). 

Wattay János 1676-ban lett a vármegye esküdtje. 
1680-ban az oszmánok fogságába esett, majd kisza-
badulása után 1686-ban a  váci járás (benne Göd) 
szolgabírájaként harcolt Vác, Pest és Buda felsza-
badításáért. Részt vett a közigazgatás újjászervezé-
sében. Miután lemondott szolgabírói tisztségéről, 
a vármegye gyűlésein ostorozta a túlzott adóztatást, 
a  Habsburg adminisztráció és a  katonaság, illetve 
a pest-budai német bérlők önkényeskedéseit. 

A nógrádi kuruc nemesi felkelők első kapitánya-
ként csapatával harcolt a labancok ellen. 1704. má-
jus közepén (310 éve) Kecskeméten megválasztották 
a vármegye első kuruc alispánjának. Megszervezte 
a  vármegye kuruc kézen lévő településeinek köz-
igazgatását, a  kuruc csapatok ellátását, a  labancok 
elleni védelmet. Haláláig, 1723-ig aktívan részt vett 
a vármegye közgyűlésein, küzdött az önkényeske-
dések ellen és folytatta a vármegye betelepítését. 

A család két emlékszobája a  leszármazási ágban 
harmadik Wattay Pál megbízásából 1773-ban épült 
pomázi Teleki–Wattay-kastélyban, illetve a Wattay 
Borbála és férje, királyfalvi Roth Tamás által Szirá-
kon építtetett Teleki–Degenfeld-kastélyban tekint-
hető meg.

Bátonyi Pál

HELYTÖRTÉNET

Pest-Pilis-Solt vármegye 
első kuruc alispánja

A felsővattai Wattay család 1580. évi nemesi 
levelének címere  (Pest Megyei Levéltár)
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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

Napocska Alapítvány a Gödi 
Bölcsődésekért
A társadalmi szervezet célja a bölcsődei 
ellátás színvonalának emelése, a  bölcsőde 
felszereltségének bővítése, programok szer-
vezése. Kérjük, támogassa alapítványunkat!
Adószámunk: 18695333-1-13

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 jövedelemadójának 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!

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
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2013-ban is rengeteget dolgoztak egyesü-
letünk tagjai. Néhány adat a tavalyi évben 
végzett munkánkról:

A Dunakanyar Polgárőrség 210 jár-
őrszolgálatot adott Göd város területén, 
amely összesen 3360 óra, két főre vetítve. 
Szolgálatonként átlagosan 100 km-t telje-
sítettünk, ami évi 21 000 km. Túlnyomó 
részben gépkocsizó járőrözést hajtottunk 
végre, Nissan Terrano II 2,7 D szolgálati 
gépkocsinkkal, valamint tagjaink civil au-
tóival. Felsőgödön és környékén gyalogos 
járőrtevékenységet is végeztünk. Járőreink 
többnyire este nyolc és hajnali három óra 
között teljesítették a szolgálatot, de termé-
szetesen nappali járőrözést is végeztek. Ezt 
mintegy 150 óra temetői járőrtevékenység 
egészítette ki, valamint árvízi védekezés 
az  öt kritikus napon, napi 24 órában, két 
fővel. A Gödi Rendőrőrs állományával kö-
zösen több akcióban vettünk részt, felhasz-

nálva rendszámfelismerő készülékünket.
A Göd Városi Közterület-felügyelet-

tel – együttműködési szerződés keretében 
– több alkalommal reggel 7 és délután 15 
óra között közös járőrszolgálatot láttunk 
el. Az önkormányzat műszaki osztályának 
a  közvilágítás ellenőrzésében is segítséget 
nyújtottunk.

A március 15-i és az augusztus 20-i váro-
si ünnepség, valamint a FÉTIS futóverseny 
biztosításában is részt vettünk.

A közelmúltban járőreink illegális sze-
métlerakókat fogtak el a  2-es autóút mel-
lett, a  rendőrség kiérkezéséig a helyszínen 
tartva az elkövetőket.

Szeretnénk megragadni az  alkalmat, 
hogy a nyilvánosság előtt is megköszönjük 
a  Dunakanyar Polgárőrség állományának 
önzetlen munkáját, valamint támogató-
inknak, hogy ilyen nehéz gazdasági kör-
nyezetben is fontosnak látták egyesületünk 
anyagi és tárgyi támogatását.

Külön köszönet Markó József polgár-
mesternek és a  Pénzügyi Ellenőrző, Köz-
beszerzési és Jogi Bizottságnak az  anyagi 
támogatásért.

Babus Gábor Pál Gábor
a DPGKKE elnöke a DPGKKE alelnöke

A Göd Városi Polgárőrség 2013. január 
1-jétől december 31-ig 192 vezényelt szol-
gálatot adott, szolgálatonként átlagosan hét 
órában, két járőrrel.
A Dunakeszi Rendőrkapitánysággal kö-
tött együttműködési megállapodásunkban 
foglaltak alapján a  tavalyi évben 27 alka-
lommal láttunk el közös járőrözési, bűn- és 
baleset-megelőzési, valamint közlekedé-
si járőrszolgálatot. Együttműködésünk 
a  Közterület-felügyelettel és a  mezőőri 
szolgálattal is folyamatos.

A 2013 nyarán levonuló árhullám nagy 
feladatot jelentett a  gödi polgárőrség szá-
mára. Június 4-től 14-ig folyamatos nappa-
li és éjszakai szolgálatokat láttunk el a vé-
dekezésben, a  kapcsolattartásban, majd 
a  kártalanítási és a  bontási munkálatok-
ban. E  tapasztalatokkal a  hátunk mögött 
2013 őszén részt vettünk a  dunakeszi és 
a szentendrei járási mentőcsoportok szak-

mai gyakorlatán. A  Göd Városi Polgárőr-
ség a  Keszi Járási Mentőcsoportba hét főt 
delegált, akik a  riasztási időn belül bevet-
hetőek lesznek.

A polgárőrség kezelésében lévő Zsaru-
Car rendszámfelismerő készülékkel a meg-
jelölt időszakban 12 közlekedési akcióban 
vettünk részt, és ezzel a  technikával 146 
157 gépjárművet ellenőriztünk az utakon.

Egyesületünk részt vett a városi takarí-
tásban, és szinte valamennyi nagyobb sza-
badtéri rendezvény biztosításában.

Harmadik alkalommal szerveztük meg 
a  Közbiztonsági és Sportnapot. E  ren-
dezvényen a  családok próbára tehették 
KRESZ-tudásukat, s  megismerkedhettek 
a vízi rendészet munkájával. A meghívott 
szakemberek bemutatták a  nyár legfonto-
sabb veszélyforrásait, ezek elkerülési lehe-
tőségeit, s az elsősegélynyújtás alapjaival is 
megismertették az érdeklődőket.

A nyári szezonban folyamatos és foko-
zott ellenőrzést végeztünk az  üdülő- és 
nyaralóterületeken, valamint rendszere-
sen járőröztünk a Termálstrand területén. 
A szeptemberi iskolakezdés idején a Gödi 
Rendőrőrs és a Közterület-felügyelet mun-
katársaival egy hónapon keresztül folya-
matosan biztosítottuk a  gyalogátkelőhe-
lyeket.

Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe 
véve terveztük és végeztük a szolgálatokat 
a Halottak napja idején. A város területén 
található négy temetőt folyamatosan, nap-
pal és éjszaka is ellenőriztük.

A karácsonyi ünnepnapokon folyamatos 
szolgálatot láttunk el, és jelenlétünkkel is 
hozzájárultunk a  közbiztonság megőrzé-
séhez. A  kiemelt helyeken, mint például 
a  SPAR- és a  Penny-áruház környékén, 
valamint a  MÁV-állomásokon folyamatos 
járőröztünk.

Szervezetünk tagjai társadalmi mun-
kában, önzetlenül látták el szolgálataikat, 
működésünket a város támogatta. Ezúton 
is köszönöm mindazoknak, akik hozzájá-
rultak a sikeres feladatellátáshoz.

Szeri Mihály
elnök

Várjuk azon gödi lokálpatrióta lakosok jelentkezését, akik elhivatottságot 
éreznek Göd biztonságosabbá tételéért, s egyesületünk keretein belül vállal-
nák társadalmi munkában az e feladattal járó elfoglaltságot. Ismételten felhív-
juk a figyelmet arra, hogy térítésmentes, társadalmi elfoglaltság a polgárőrség, 
nem pedig álláslehetőség.
Jelentkezni lehet a  dunakanyar.polgarorseg@gmail.com e-mail címen vagy 
a (06 30) 635-2552-es telefonszámon. A jelentkezési feltételek megtalálhatóak: 
http://dkanyarpolgarorseg.gportal.hu

A közbiztonság további szolgálatáért tenni vágyókat várjuk szervezetünk tagjai 
sorába. Elérhetőségeink: (06 30) 676-8955, valamint www.godipolgarorseg.eu 
és godipolgarorseg@gmail.com.

Göd város szolgálatában a Dunakanyar 
Polgárőrség Göd KK Egyesület
Polgárőrségünk politikától és szélsőséges nézetektől mentesen működik. Az egyesüle-
tet olyan gödi lokálpatrióta lakosok alkotják, akik szabadidejükben, anyagi térítés nél-
kül, társadalmi munkában végzik a polgárőrtagsággal járó feladatokat. 

Együttműködésben a közbiztonságért –  
a Göd Városi Polgárőrség szakmai beszámolója
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MEGEMLÉKEZÉS

Névadójára emlékezett a Németh 
László Áltatános Iskola

A felsőgödi általános iskola április közepén egy egész hetet 
szentelt névadója, a Gödön élt író, Németh László emlé-
kének. Az alábbiakban az iskola egyik diákújságírójának 
tudósítását közöljük az ünnepi eseményekről.

Már hagyomány intézményünkben, hogy minden 
évben, áprilisban az  író születésnapját lányai-
val együtt ünneplik meg a  diákok és a  tanárok. 

A Németh László-hét kiváló alkalom arra, hogy őrizzük em-
lékét, számot adjunk életének, műveinek alapos ismeretéről.

Nagyon fontos intézményünk számára, hogy tartsa 
a  kapcsolatot az  író lányaival. A  Németh László-héthez 
kapcsolódóan rendezte meg az  intézmény többek között 
a  Németh László-kupát. Ez  egy kézilabdatorna, amelyen 
idén Vácról és Sződről érkezett csapatok ellen játszott isko-
lánk. Ezzel is egy régi hagyományt kívánnak feleleveníteni 
a szervező tanárok. A felsős tanulók április 15-én részt ve-
hettek a Németh László-vetélkedőn, amely az író munkás-
ságához és életéhez fűződő kérdéseket, feladatokat tartal-
mazott. Másnap, április 16-án, miután Bajkó Ildikó igazgató 

köszöntötte a jelenlévőket, Németh Magda mesélt a sajkodi 
nyaralójukról, édesapjuk ott töltött napjairól. Németh Ágnes 
pedig külön megköszönte a diákújságíróknak, hogy meglá-
togatták az édesapjuk sírját. Ezek után az író lányai átadták 
a  különböző rajzpályázatok és vetélkedők helyezettjeinek 
járó jutalmaka t.

Balogh Vivien
I-deák

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!

Az iskola legeredményesebb tanulóinak az író lányai adták át 
a díjakat

Jótékonysági Sportbál
A Gödi Diák-Sportegyesület (GDSE) és a Dunakanyar Egészséges 

Gyermekeiért Alapítvány jótékonysági sportbált szervez május 17-
én a Huzella Tivadar Általános Iskola ebédlőjében, 19 órától.

A bál bevételéből az egyesület szakosztályaiban sportoló 
gyermekeket támogatják.

A vacsorát a Duna büfé szolgáltatja.
Támogatói és belépőjegyek vásárolhatók a szakosztályvezetőknél,

valamint Érdi-Krausz Zsuzsánál: (06-20) 474-3479.
Belépőjegy: 4000 Ft

A szervezők mindenkit szeretettel varnak!

Péterfy Bori és a Love Band 
együttes koncertje

2014. május 24-én, szombaton 20 órától
a gödi Feneketlen-tó melletti sportpályán.

Esőhelyszín: Huzella Tornacsarnok

A belépés díjtalan.

A rendezvényt a József Attila Művelődési Ház szervezi.
2131 Göd, Pesti út 72., telefon: (06 20) 254-5124

www. godimuvhaz.hu
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OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HÍREI

Jól muzsikáltak a búzaszemesek
Az áprilisi országos verseny dobogósai májusban a Kárpát-me-
dencei megmérettetésre készülnek

A gödi Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény népi furulyás és dudás növendé-
kei, a sikeresen teljesített budakalászi regionális válogató 

után április első hétvégéjén részt vettek a VII. Országos Népze-
nei Versenyen. A  háromévente megrendezésre kerülő esemény 
meghirdetője a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, fő támogatói 
az Oktatási Hivatal, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ 
és Gödöllő Város Önkormányzata. Az  országos döntőbe har-
minchét iskola közel négyszáz tanulója jutott be, öt kategóriában 
és négy korcsoportban versenyezve.

A búzaszemesek a II. és a III. korcsoport szólóhangszer, illetve 
hangszeres együttes kategóriáiban voltak érdekeltek. Kiválóan 
szerepeltek: pásztorhangszereikkel bizonyították a  zenei anya-
nyelv hagyományainak és értékeinek megőrzését, s  természete-
sen a saját tehetségüket.

Első helyezést ért el az Erdélyi Csaba – Mokos Csongor furulya-
duó (II. korcsoport). Második lett Vasvári Magor népi furulyás 
(II. kcs.), Berkes Péter dudás (III. kcs.), valamint Mokos Csongor 
dudás (II. kcs.). Nagy Levente dudás különdíjat kapott, s a zsűri 
különdíjban részesítette Dóra Áron felkészítő tanárt is.

A fi úk azonban a nagy verseny után sem pihentek a babérjai-
kon. Kibővült csapattal neveztek a  „Dunán innen, Tiszán túl” 
gyermek és ifj úsági népművészeti tehetségkutató versenyre, 
melynek a budapesti és Pest megyei elődöntőjét április 12-én tar-
tották Nagykovácsiban. Ezt az eseményt a Borsodi Magyar Kö-
zösségek Szövetsége Mente Egyesület szervezte, a válogatók szer-
te a Kárpát-medencében folytak (például az erdélyi Székelyhídon 
vagy a  felvidéki Rozsnyón), de a  stuttgarti magyar kolónia is 
megtartotta a saját fordulóját. A legtehetségesebbek május 31-én 
Miskolcon, a Kárpát-medencei Hagyományőrző Tehetségkutató 
verseny – 2014 alkalmával adnak egymásnak találkozót.

A búzaszemes zenészpalánták közül ezüstminősítést kapott 
az Erdélyi Csaba – Mokos Csongor páros, valamint Faller András, 
Szmeskó Máté, Dyekiss Rózsa és Nagy Veronika. Különdíjban ré-
szesült Christescu Kata és Csósza Barna. A zsűri döntése alapján 
Berkes Péter kiemelt arany; Vasvári Magor, Mokos Csongor és 
a Nagy Levente – Nagy Benedek testvérpár pedig arany minősí-
téssel jutott be a rangos esemény döntőjébe.

A sikeresen versenyző gyerekek Bese Botond (duda), Dóra 
Áron és Juhász Dénes (népi furulya) növendékei.

V. Pálfai Kinga

Fókuszban a zenei 
tehetséggondozás
2014. május és június hónapjaiban tehetséggondozó szak-
mai napokat rendez a Gödi Németh László Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola zongora tanszaka. A több 
programból álló eseménysorozat – egy sikeres pályázatnak 
köszönhetően – a Nemzeti Tehetség Program 800 000 fo-
rintos támogatásával valósul meg.

A rendezvénysorozat keretében a legügyesebb gyerekek-
kel nyílt órákon meghívott szakértők és művésztanárok 
foglalkoznak.

A zongora tanszak tanárai közös rendezvényekkel, 
programokkal színesítik a  gyerekeknek a  zenetanulást, 
az előadásokra való örömteli felkészülést.

A zongora tanszak legügyesebbjei tehetségdélutánon 
mutatják be műsorukat. A  programot nyilvános gálaest 
zárja, amelyre 2014. május 23-án, pénteken 18 órától 
az iskola dísztermében kerül sor.

A rendezvénysorozat részeként 30-40 zongorista gyer-
mek látogathat el a  Zeneakadémiára, ahol egy hangver-
seny keretében megismerkedhetnek Rachmaninov II. 
zongoraversenyével.

Zenepedagógusaink hel yben szervezett továbbképzésen 
fejleszthetik tovább a tudásukat.

Kovács Gabriella

A Búzaszem Iskola furulyás és dudás népzenész növendékei

MŰVÉSZETOKTATÁS

Lehengerlő ütőhangszeres sikerek

Lelkes taps buzdította az ország legkiválóbb zeneiskoláinak 
ütőseit – köztük a  gödi Németh László Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola ütőhangszeres együttesét – 

a váci Bartók Béla Zeneiskolában április 11-13. között a XIV. Or-
szágos Ütőhangszeres Kamarazenei Versenyen. A háromévente 
megrendezésre kerülő rangos eseményen az  ország 24 kiváló 
zeneiskolája mutathatta be kamarazenei tudását négy korcso-
portban és nagyzenekari formában. A  Németh László Általá-
nos Iskola ütőhangszeres növendékei a dunakeszi Farkas Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola tanulóival karöltve minden korcso-
portban jelen voltak.
Stefán Tivadar tanár úr felkészítő munkája, precíz, mindenre ki-
terjedő fi gyelme, sokrétű zeneoktatása lenyűgözően magabiztos 
színpadi jelenlétet és kimagasló zenei produkciókat eredménye-
zett.

Az I. korcsoportban a gödi Báthory Máté, Holló Mátyás, Sántha 
Botond és Dunakesziről Plesoczky Márton második helyezést 
ért el. A II. korcsoportban a dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola ütőseit – Begidsán Andrást, Horváth Gergőt, 
Szöllősi Boldizsárt – Gödről Lengyel Gábor, Séra Mátyás és Stefán 
Dávid egészítette ki, s a harmadik helyen végeztek. A III. korcso-
portban Velinsky Janka, Molnár Balázs, Nagy Iván és Vasanits 
László ért el második helyezést. A IV. korcsoportban Kiss Anna, 
Muszkatal István és Szendrei Tamás pedig az első helyen végzett. 
Végül Göd a  „nagy együttes” kategóriában is versenybe szállt: 
a Drums ütőegyüttes minden tagja színpadra lépett és megsze-
rezte az első helyet. Stefán Tivadart – Göd és Dunakeszi elismert 
zenetanárát, a  Drums művészeti vezetőjét – a  zsűri kimagasló 
felkészítő munkájáért tanári különdíjban részesítette.
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Nemzetközi 
csereprogramok 
a piaristáknál

Német és felvidéki iskolák csoportjai jártak 
Gödön, hogy a  szakmai programok mel-
lett megnézzék a  várost, a  Dunakanyart 

és Budapestet is. A két csoport asztalos, ács és szer-
számkészítő tanulókból állt, s mint elmondták, szép 
városba érkeztek.

Koblenz és Érsekújvár szakképző iskoláinak cso-
portjait látták vendégül a  gödi Piarista Szakképző 
Iskola diákjai és tanárai. Előbb a  német tanulók 
érkeztek, hogy viszonozzák a  gödi diákok novem-
beri látogatását. A programban a műhelygyakorla-
tok és szakelméleti órák mellett természetesen he-
lyet kapott a  sport is (német–magyar focimeccs és 
bowling).

A felvidéki iskola diákjai mindannyian először 
jártak az anyaországban. Az intarziakészítés rejtel-
meibe avatták be őket Gödön: közösen dolgoztak 
a kilencedikes asztalos tanulókkal. A Széchenyi Ist-
ván nyomában című program keretében, a Nemzeti 
Család és Szociálpolitikai Intézet támogatásával egy 
napot töltöttek Budapesten, ahol megtekintették 
az Országház, a Magyar Tudományos Akadémia és 
a Nemzeti Múzeum épületeit is.

A gödi diákok április elején jártak Érsekújvárban, 
ahol a  szakmai program mellett megnézték a kör-
nyéket, sőt a komáromi erődöt is.

Mindkét iskolával folytatódnak a  közös progra-
mok a következő tanév során is.

Generálisi vizitáció a gödi piarista 
intézményekben
Április közepén Pedro Aguado generális és asszisztense, Mateus Pindelski egy-
napos látogatást tettek Gödön. A  délelőttöt a  Piarista Szakképző Iskolában 
töltötték. Találkoztak az  oktatási intézmény vezetőivel, bejárták az  iskolát, 
majd részt vettek az iskola mentori rendszerének megbeszélésén, s végül sétát 
tettek a parton, gyönyörködtek a Dunában. A generális atya köszönetet mon-
dott a  tantestületnek valamennyi Gödre járó diák, valamint a piarista rend 
nevében: „Nem csupán a gyerekek adnak bele mindent, hogy sikerüljön, ha-
nem önök is. Élettávlatot mutatni nem egyszerű dolog, abban segíteni a gye-
rekeket, hogy életük útján ne csak elinduljanak, hanem meg is maradjanak.”
Kora délután a Búzaszem Iskolát kereste fel a piarista rend általános elöljárója és 
kísérete. Az iskola diákjai rövid műsorral köszöntötték őket, s énekszóval, nép-
zenével és néptánccal kedveskedtek a vendégeknek. A látogatók egy-egy kosárka 
szépen megírt húsvéti tojást kaptak ajándékba, méghozzá a húsvéti készülődés 
idejére a  Búzaszembe meghívott gyimesi tojásíró asszonyok keze munkáját. 
A generális atya meghatottan mondta el a gyerekeknek, hogy sok iskolában járt 
már, de ilyen különleges fogadtatásban még nem volt része. Miután megáldotta 
az iskola apraját-nagyját, a Búzaszem tanáraival ebédelt, majd a délután folya-
mán találkozott valamennyi Gödön élő szerzetessel. Pedro Aguado késő este 
tért vissza a budapesti tartományfőnökségre, hogy másnap már a nagykanizsai 
piarista iskolában folytathassa magyarországi körútját.

VPK

PROGRAMAJÁNLÓ

Vásár és népzenei nap 
a Búzaszemben
Népzenés vásári forgatag várja az  érdeklődő-
ket a Búzaszem Iskolában május 31-én, szom-
baton délután 3 órától.

A népművészeti, hagyományőrző és őster-
melői vásáron főként környékbeli termelők 
kínálják a portékáikat. A népzenei műsorban 
fellépnek a Búzaszem, a Németh László Álta-
lános Iskola és a  Gödi Néptáncegyüttes nép-
táncosai, a  Tallabille együttes, a  Bese Botond 
vezette Aprája és Apája Dudazenekar, a Gödi 
Dúdolók Navratil Andreával és a Fonó együt-
tes. Mindeközben lesz vásári komédia, óriás-
bábosok előadása, s  a  végén egy nagy, közös 
táncház.

Gyerekeket, felnőtteket egyaránt várnak.

Nyílt napot tart az

Az Ugri-Bugri magánóvoda 2014. május 23-án 9 és 12 óra között 
nyílt nappal egybekötött beiratkozást tart a 2014/2015-ös nevelési 
évre. Szüleikkel együtt várjuk mindazon gyermekeket, akik 2014 
szeptemberéig betöltik 2. életévüket. A  nyílt napon betekintést 
nyerhetnek óvodánk mindennapi tevékenységeibe, találkozhatnak 
pedagógusainkkal és tájékozódhatnak az  óvodánk szolgáltatásai-
val kapcsolatban, valamint információkat kaphatnak a beiratkozás 
feltételeire vonatkozólag.
Telefon: (06 27) 638-088, (06 30) 664-6766
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pedro Aguado, a piarista rend általános elöljárója tett látogatást a rend gödi 
iskoláiban
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Felvétel a Szivárvány Bölcsődébe
Gyermekintézményünk az 2014-2015-ös nevelési évre 

bölcsődei felvételt hirdet.
A beiratkozással kapcsolatban érdeklődni lehet 

a (06 27) 532 990-es telefonszámon 
vagy a bolcsi@invitel.hu levelezési címen.

Barcs Balázs mentős az Ambu-babán tanította meg az újraélesztés 
helyes technikáját

EGÉSZSÉGISMERET

Elsősegélynyújtásban is előkelő 
helyen a gödi iskolák
Áprilisban rendezték meg Vácon a  területi elsősegély-
nyújtó versenyt, amelyen a Németh László Általános Is-
kola csapata az előkelő negyedik, a Huzella Tivadar Álta-
lános Iskola csapata pedig a dobogót érő második helyet 
szerezte meg.

A csapatok ősz óta készültek a  megmérettetésre. 
A hetedikes és nyolcadikos lányok ma már a gya-
korlatban is tudják, mi a  protokoll, ha sérültet 

látnak, s talán bátrabban lépnek oda mellé, mint az a fel-
nőtt, aki több évtizede járt utoljára elsősegély-oktatáson, 
mondjuk, a  jogosítványa megszerzésekor. Vészhelyzet 
esetén az  első néhány perc, illetve a  mentők megérkezé-
séig tartó 10-15 perces időszak életbevágóan fontos lehet 
a  sérült számára. A növendékek megtanulták és a verse-
nyen sikerrel alkalmazták, hogy miképpen kell kapcsola-
tot létesíteni a  sérülttel, hogyan fi gyeljék meg a  légzését, 
hogyan gondoskodjanak a mentők értesítéséről, s hogyan 
kezdjék meg az újraélesztést, amennyiben arra van szük-
ség. Elsajátították, hogy milyen pontokon kell egy eszmé-
letlen sérült testét átvizsgálni ahhoz, hogy stabil oldal-
fekvésbe helyezhessék, miképpen kell az  artériás vérzést 
bekötözni, s  hogyan kell ellátni kar és váll sérüléseit. – 
E tudások készségszintű elmélyítése is célja volt a felkészí-
tésnek – fogalmazott Csorba Ildikó mentőtiszthallgató és 
Barcs Balázs mentőápoló. A csapatokat az iskolavédőnők 
szervezték, a felkészülésüket a kötszerek megvásárlásával 
Markó József polgármester támogatta, a  versenyre pedig 
a Városi Közlekedési Kft . biztosította a buszos utazást.

V. Pálfai Kinga
Főzőtanfolyam a Szivárvány 
Bölcsődében
Menü: a vegetáriánus konyha különlegességei
Előétel: Bruschetta válogatás
Főétel: Paradicsomos, pestós penne ropogós spenóttal, tofuval
Desszert: Céklás brownie

Időpont: június 6. péntek, du. 16 órától
Helyszín: a Szivárvány Bölcsőde konyhája
A kurzus díja: 4000 Ft/fő/alkalom

A tanfolyam tartalmazza
• egy teljes menü – 3 fogás 
– elkészítésének oktatását 
a gyakorlatban;
• az elkészített ételek kóstolá-
sát (amit nem tudsz megenni, 
haza is viheted);
• a garantáltan kalóriaszegény 
jó hangulatot.
Egy-egy program megközelí-
tőleg három órát vesz igénybe!

A kurzusokat Fodor Máté séf, a bölcsőde konyhájának szakácsa 
vezeti. Jelentkezés: Kós Betti élelmezésvezetőnél: (27) 532-990.

Baba-mama játszóház 
Havonta egy alkalommal baba-mama játszóházat tartunk 
a Szivárvány Bölcsődéjében!
Helye: 2131 Göd, Komlókert u. 19–21.
A következő foglalkozás időpontja:
május 26., hétfő, 16-tól 17 óráig.
Korcsoport: 0-3 éves korig.
A részvétel ingyenes.
Szeretettel várunk minden nyitott, játszani szerető, 
közösségi térre vágyó kisgyermeket és anyukáját!

A bölcsőde dolgozói

Ka
pc

so
ló

dó
 TV

-m
űs

or
:

w
w

w.
go

di
te

m
ak

.h
u |

 Kö
zö

s d
ol

ga
in

k |
 20

14
. 0

4. 
24

.
Gödi Körkép | 2014. 5. szám KÖZÉLET

17



Egy mai fiatal, miképpen a régiek is, kalandokat keres, mi-
közben fontos számára más kultúrák megismerése, az élő 
nyelvtudás és a szakmai kompetenciák megszerzése is.

Már az  első napokban meglepetést okozott a  Bú-
zaszem Iskola családias hangulata Dörtének és 
Gabrielnek, a két huszonéves fiatal önkéntesnek, 

akik az Európai Unió Fiatalok Lendületben Programjának 
támogatásával vesznek részt az iskola mindennapjaiban. 

– Rögtön feltűnt számomra, hogy ennek az  iskolának 
a hangulata eltér attól, amit otthon Spanyolországban meg-
szoktam. Itt mindenki ismer mindenkit, és még a  legna-
gyobb tanulók is barátkoznak a  legkisebbekkel. Már har-
madik hónapja vagyok itt, és az a tapasztalatom, hogy az itt 
tanuló gyerekek mindenben támogatják egymást – meséli 
Gabriel Fernandez, aki az  Atlanti-óceán partjánál fekvő 
Santanderből érkezett a Búzaszem Iskolába, hogy egy teljes 
éven keresztül önkéntesként vegyen részt az intézmény ta-
nórán kívüli szabadidős és sportprogramjaiban.

– A gyerekek nagyon nagy szeretettel és érdeklődéssel fo-
gadtak bennünket – veszi át a szót az Északi-tenger német-
országi partjáról érkezett Dörte Kühn. – Néha még nehéz 
megértetnünk magunkat, de törekszünk a  magyar nyelv 
gyors megtanulására, ezért heti két alkalommal nyelvtanár-
hoz járunk. Az önkéntes munka szerintem nemcsak áldoza-

tokkal, hanem sok-sok örömmel, boldogsággal is jár, és va-
lódi tanulási lehetőséget tartogat minden napra. Az Európai 
Önkéntes Szolgálatban azért is veszek részt, hogy egészen 
új tevékenységek kipróbálásán keresztül végül megtaláljam 
azt, amit a későbbi életem során szeretnék majd csinálni.

Az Európai Önkéntes Szolgálat a  17-30 év közötti fiata-
lok egyik legnépszerűbb nemzetközi önkéntes programja. 
Az akár egyéves külföldi programot idén januártól hét éven 
át az Európai Unió Erasmus+ programja támogatja. A prog-
ram az  álláskeresés, illetve a  további tanulmányok során 
hasznosítható hiteles tanúsítvánnyal ismeri el az önkéntes-
ség során megszerzett tudást és kompetenciákat, vagy akár 
a nem formális munkatapasztalatot és kulturális ismerete-
ket is.

Az önkénteseket támogató Fiatalok a Vidékért Egyesület 
vezetőjének tájékoztatása szerint a magyar fiatalok is érdek-
lődnek a külföldi önkéntes programok iránt.

– Magyarországról évről évre egyre többen mennek kül-
földre önkéntesnek, főként Nyugat-Európába. Amíg a nyu-
gatiak keletre kacsintanak, mi éppen fordítva tesszük ezt 
– meséli lapunknak Mokos Béla, majd így folytatja: – Az ön-
kéntesek fogadása éppen olyan előnyöket jelent a  fogadó 
közösségnek, mint az önkénteseknek, hiszen miközben ki-
nyitja a  nagyvilág kapuit, folyamatos nyelvi, kulturális és 
szakmai kihívásokat kínál, ami végső soron egy rendkívül 
intenzív tanulási folyamatot biztosít valamennyi érintett 
számára. 

Az Európai Önkéntes Szolgálat programról bővebb infor-
máció érhető el a www.facebook.com/evs.program oldalon.

DDDDDDDDDDD

Önkéntesek az Óperencián túlról
Hogyan vehetnek részt a 18 és 30 év közötti fiatalok egy különleges 
kulturális kalandban?

Dörte Kühn Németországból érkezett a Búzaszem Iskolába

A spanyol Gabriel Fernandez örömmel tapasztalta, hogy milyen 
barátságosak a magyar gyerekek
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A nap témája: egészséges táplál-
kozás, emésztési zavarok, fo-
gyókúra. 

Az Inczeffy Patikában egész napos 
személyes gyógyszerészi tanácsadás 
lesz, amelyre a  gyógyszertár telefon-
számán (06-27-336-150) lehet bejelent-
kezni.

A  Polgármesteri Hivatal dísztermé-
ben délben a  szakembereknek (orvo-
soknak, gyógyszerészeknek) tartanak 
tudományos előadásokat, 17 órakor 
dr. Czeizel Endre orvos-genetikus 
dedikál, majd „Zeneszerzők – Gé-
nek – Csodák” címmel tart előadást, 
melyre mindenkit szeretettel várnak. 

Ezt követően lehetőség nyílik újonnan 
megjelent könyvének kedvezményes 
megvásárlására is. Az előadáshoz kap-
csolódóan a  Galenus Kiadó, a  Patika 
Magazin és számos más tudományos 
ismeretterjesztő könyv kiadója kínálja 
könyveit kedvezményes áron. 

A„Magyarország átfogó egészség-
védelmi szűrőprogramja” keretében 
9-től 19 óráig speciális szűrőkami-
on áll az  érdeklődők rendelkezésére 
az  Inczeffy Patika mellett. Harminc-
négyféle ingyenes vizsgálat, látványos 
anatómiai bemutató és egy 5 méter 
magas, 3D-s virtuális mozisátor várja 
a kicsiket és a nagyokat.

EGÉSZSÉGVÉDELEM

Gödön lesz az Országos 
Patika Nap megnyitója
Nagy megtiszteltetés érte településünket: idén a gödi Inczeffy Patikában (2131 
Göd, Pesti út 86.) tartják a XI. Országos Patika Nap ünnepélyes megnyitóját 
június 4-én, szerdán. Az eseményen magas rangú állami tisztségviselők, ön-
kormányzati vezetők, egészségügyi szakemberek és a  média munkatársai is 
képviseltetik magukat. 

Gyermekrajzverseny
„Az én gyógyszertáram” címmel rajzversenyt hirdetünk a gödi gyermekeknek. 
A rajzok bármilyen technikával készülhetnek. 

A művek leadásának végső határideje: június 2., hétfő este 7 óra.
Helye: Inczeffy Patika. 

A pályamunkákon, kérjük, tüntessék fel az alkotó nevét, címét és telefonos elér-
hetőségét. Egy gyermek egy rajzot adhat le.
Az eredményhirdetés a Patika Napon (2014. június 4-én, szerdán) 16 órakor lesz 
az Inczeffy Patikában, ahová szeretettel várjuk az alkotókat!
A nyertesek között értékes ajándékokat sorsolunk ki! 
Szeretettel várjuk a Patika Napon!

A programban 
szereplő átfogó 
vizsgálatok:
Kardiológia, hipertónia
•  Szív- és érrendszeri vizsgálat
•  Vérnyomásmérés
•  Artériamerevség-vizsgálat

Szív- és érrendszeri kockázat
•  Koleszterinszint-mérés
•  Vércukorszint-mérés
•  Húgysavszint-mérés

Tüdőgyógyászat
•  Spirometria – légzésfunkció
•  COPD kérdőíves teszt
•  Szén-monoxid-mérés
•  Véroxigén-vizsgálat

Szemészet
•  Szemnyomás-vizsgálat
•  Komputeres látásvizsgálat
•  Dioptria-vizsgálat
•  Szemszárazság teszt

Teljes testanalízis
•  Magasságmérés
•  Haskörfogat-mérés
•  A derék-csípő-arány vizsgálata
•  Súly- és célsúly-meghatározás
•  Testzsírtömeg-mérés
•  Vázizomtömeg-mérés
•  A hasi zsírfelület vizsgálata
•  BMI – testtömegindex

Testműködés-vizsgálat
•  Ödéma vizsgálata
•  Neuropátiai vizsgálat
•  Hallásvizsgálat
•  Csontok ásványianyag-tartalmá-

nak vizsgálata
•  Inkontinencia és vizeletürítési 

zavarok – kérdőíves teszt
•  A bőr hidratáltságának vizsgálata
•  A bőr faggyútartalmának vizs-

gálata
•  A bőr pigmentációjának vizsgá-

lata
•  Tejcukor- (laktóz) érzékenység 

teszt
•  Visszérbetegség kockázati teszt
•  Vastagbéldaganat kockázati teszt
•  A fizikai aktivitás szintjének 

felmérése

Gödi Körkép | 2014. 5. szám KÖZÉLET

19



Nyaraljon a Duna-parton!
A gödi Duna-part Nyaralóházak megújult szolgáltatá-
sokkal várja a táborozni vágyó egyesületek, munkahe-
lyi közösségek, iskolai osztályok, baráti társaságok je-
lentkezését! Rendezvények és esküvők lebonyolítását is 
vállaljuk. Részleteket megtudhat a www.nyaralohazak.
hu honlapon és a (06 20) 236-0223-as telefonszámon.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Hulladékszállítás csak engedéllyel 
végezhető!
A „2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról” rendelke-
zéseinek értelmében az önkormányzatok a közigazgatási 
határaikon belül hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
szerveznek, melynek igénybevétele a magánszemélyek és 
a közintézmények számára kötelező. Göd város területén 
belül a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi a 
kizárólagos közszolgáltatási feladatokat, ezért a kommu-
nális jellegű hulladékokat (vegyes háztartási, szelektív és 
zöldhulladékokat) nevezett cégnek kell átadni ártalmatla-
nításra. Egyéb hulladékok – például építési vagy veszélyes 
hulladékok – elszállíttatása esetén az átadónak meg kell 
győződnie arról, hogy az átvevő vállalkozó rendelkezik-e 
az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedel-
mére, illetve kezelésére vonatkozó, a Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott hulladékgaz-
dálkodási engedéllyel.

Hulladékszállítás ünnepnapokon
2014-ben a szemétszállítás rendje nem változik, kivéve, ha 
a szállítás ünnepnapra esik.
A 2014. évtől, ha a szemétszállítási nap ünnepnapra esik, 
a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. akkor is vé-
gez szemétszállítást. 
A gyűjtőedényeket minden esetben reggel 7 óráig kell ki-
helyezni az ingatlan elé.

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

Felhívás
A szemétszállítási díjak határidőre történő fizetésével 
a lakosok a szolgáltatás zavartalan működéséhez járul-
nak hozzá. Kérjük, Ön is időben fizesse be a  szemét-
szállítási díjat!

A szemétszállítási díj befizetésének módja
A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. negyed-
évente küldi ki ügyfeleihez a szemétszállítási díj befize-
tésére szolgáló csekkeket.

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

MKB Bank: 10300002-10600115-49020014

A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a  kiküldött 
számlán található befizetőazonosítót, a számla számát, 
valamint a hulladékszállítás címét.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

VÁROSKÉP

Minden házon legyen házszám!
Az egységes városkép kialakítása és a  tájékozódás meg-
könnyítése érdekében is fontos, hogy minden ingatlanon 
szerepeljen az  utcáról jól látható házszám. A  két évvel 
ezelőtti átfogó házszámtábla-projektnek köszönhetően 
számos házra került ki a házszám, ám Gödön még min-
dig sok a számozatlan ingatlan. Pedig könnyen belátható, 
hogy az eligazodást segítő számozásra nagy szükség van, 
hiszen ez teszi lehetővé a tájékozódást az adott környéket 
nem vagy csak kevéssé ismerő lakosok, de a  közüzemi 
szolgáltatók munkatársai, a postás, a rendőrség, a mentők, 
a tűzoltók számára is. 

A házszámtábla kihelyezése és jól láthatóságának biz-
tosítása az  ingatlantulajdonos feladata. Kérjük, Ön is 
ellenőrizze, hogy van-e az  ingatlanán házszámtábla, és 
amennyiben nincs, gondoskodjon beszerzéséről és felsze-
reléséről!

Az utcanévtáblák olvashatóságáért
Kérjük azokat a  lakosokat, akiknek ingatlanán utcanév-
tábla van, hogy időről időre ellenőrizzék a táblák olvasha-
tóságát. A tavasztól őszig tartó időszakban gondot jelent-
het, hogy a növényzet benövi a táblát. Ha az Ön ingatlanán 
is van utcanévtábla, kérjük, gondoskodjon arról, hogy 
a rajta szereplő felirat láthatóságát semmi ne akadályozza!
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Sokan jöttek el, hogy meghallgas-
sák Szunyoghy András grafi kus-
művésznek, a Magyar Művészeti 

Akadémia tagjának méltató szavait, 
melyekkel hivatalosan is megnyitot-
ta a  tárlatot. Ali – külön kérésre csak 
így, Ali – pályafutása kapcsán a peda-
gógus–művész dichotómiáról beszélt, 
hiszen az ihlet és az alkotó idő sokszor 
bizony nehezen egyeztethető össze 
a  középiskolai rajztanár dolgos min-
dennapjaival. Az újpesti Babits Mihály 
Gimnázium növendékeinek évtizedes 

formálása elévülhetetlen érdem, azon-
ban hatalmas kérdés, hogy vajon hány 
műalkotás maradhatott mindeköz-

ben az  élettelen anyagban, no meg 
az azt formázni vágyó kezekben. 

Megtudtuk azt is, hogy a  ki-
állító művész nyugdíjas korba 
lépett, ami az alkotói pálya te-
kintetében akár fordulópont is 
lehet, – a húsvéti időszak újjá-
születés-mítosza szimboliku-

san talán nála is tetten érhető. 
Szunyoghy megosztotta velünk 

abbéli reményét, hogy a legkevés-
bé sem „nyugdíjas” művész a  kö-

zeljövőben nagyobb volumenű alko-
tásokkal is elénk léphet, eljöhet tehát 
a Bányai-műhely reneszánsza. 

Esett néhány szó a  „teremben kör-
beügető” lovakról, ugyanis a kiállított 
darabok között ilyen plakett is akadt. 
A  véletlen kizárva: Ali maga is  aff éle 
lovasember. A  kiállítást megnyitó jó 
barát elismerő félmosoly kíséretében 
barátilag nyugtázta, hogy annyi év 
után szobrász kollégájának végre sike-
rült megformáznia a  lovak bonyolult 
mozgását. Ali csattanós riposztja nem 
váratott sokáig magára: „persze, mert 
tőled kaptam azt a  könyvet, amiből 
megtanulhattam”. Alinak ez a város 

volt az otthona, ide érkezett haza. Kü-
lön öröm tehát, hogy műveit most itt 
mutathatta meg a helybélieknek, bará-
tainak.

A fából faragott Radnóti, a kéregbe ol-
tott Csokonai, Gobbi Hilda vagy „műv-
házas” Bognár Noémi portrészobra előtt 
állva ilyesmiken töprengek: 

A szelfi k korában, amikor egy ön-
magunkról készített digitális portré 
másodpercek alatt bejárja a világhálót, 
majd a kukába kerül, ezek az isteniga-
zából megdolgozott nemes anyagok 
valami végtelent, valami örökkévalót 
hordoznak magukban. A fába, fémbe, 
kőbe vésett mezítelen, kendőzetlen ar-
cok és tekintetek puritán természetes-
ségükkel, igazmondó letisztultságuk-
kal érintik meg a látogatót. 

 Turtóczki S. Ede
TÁRLAT

A Bányai-kiállítás margójára

Míg a  harangok Rómába, jómagam Gödre mentem nagycsütörtök késő dél-
utánján. Mégpedig a  József Attila Művelődési Ház emeleti galériájába, ahol 
ezen a húsvéti várakozással teli estén nyílt meg Bányai Alfonz szobrászművész 
kiállítása. 

Bányai Alfonz szobrászművész a József Attila Művelődési Házban mutatkozott be munkáival

formálása elévülhetetlen érdem, azon-
ban hatalmas kérdés, hogy vajon hány 
műalkotás maradhatott mindeköz-

ben az  élettelen anyagban, no meg 
az azt formázni vágyó kezekben. 

abbéli reményét, hogy a legkevés-
bé sem „nyugdíjas” művész a  kö-

zeljövőben nagyobb volumenű alko-
tásokkal is elénk léphet, eljöhet tehát 

Euro-éremterv

Csokonai Vitéz Mihály-plakett

Hollósy Simon-dombormű
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Nelli annak idején, gyakorló 
óvónőként a  maga készítette 
bábokkal rendre elkápráztatta 

a gondjaira bízott gyerekeket. Zsolt te-
hát sok mindent elleshetett tőle. De va-
jon hogyan kezdődött a közös munka, 
s mi lehet országos sikerük titka?
– Jó néhány társulat járja a  vidéket, 
ám közülük a  legtöbben ismert mesék 
adaptációit készítik el – kezdi mesélni 
a  Maszk Bábszínház történetét Zsolt. 
– Edina viszont elébünk állt egy olyan 
gondolattal, hogy indítsunk egy báb-
játék-sorozatot a  magyar várak alig 
ismert regéiről. E várregék összefonód-
nak a népmesékkel, és bizonnyal felkel-
tik a gyerekek érdeklődését. Az elmúlt 
bő másfél évtized során sikerült felé-
pítenünk egy olyan sorozatot, amelyet 
nagyon szívesen fogadnak a  gyerekek, 
s  többet kapnak tőlünk puszta szóra-
koztatásnál. Előadásról előadásra meg-
ismerkedhetnek egy-egy történelmi 
korral, egy-egy uralkodó életével. 
– Tíz, tizenkét hónapba kerül tető 
alá hoznunk egy bábjátékot – veszi át 
a szót Nelli, akiről eszem ágában sincs 
elhinni, hogy immár közeledik a nyolc-
vanhoz. – Edina hónapokon át bújja 
a könyvtárakat, mire elkészül a drama-
tizált szöveggel. Ekkor Zsolt fiam kö-
vetkezik, aki megmintázza a darabban 

szereplő bábokat, melyeket aztán me-
chanikus barátunk, Lellei Pál varázsol 
mozgathatóvá. Mindeközben „házi” 
zeneszerzőnk, a szintén gödi illetőségű 
Pivarnyik László megkomponálja a ze-
nét. Mi pedig hozzálátunk a  díszletek 
tervezéséhez és elkészítéséhez, mely 
utóbbiban esztendők óta komoly segít-
séget kapunk a  Piarista Szakiskola ta-
náraitól és növendékeitől. Aztán jöhet 
a  díszletek festése, míg a  bábokat ma-
gam öltöztetem „jelmezükbe”.

– Kedves Edina, mit kell tudnunk 
a várregékről?
– A várrege majdnem olyan, mint egy 
népmese. Hasonlóak a motívumok, ha-
sonlóak a történetek, ám többé-kevésbé 
igazak is, hiszen valóságos szereplők-
kel valóságos helyszíneken történnek. 
Színes, érdekes históriák. A  gyerekek 
nem is veszik észre, hogyan vándorol 
be a kobakjukba a magyar történelem. 
A  „kiszemelt” településnek elküldünk 
egy koncepciót, s ha az ottani óvónők-
nek, pedagógusoknak megtetszik az, 
elkezdenek foglalkozni az  adott témá-
val, „ráhangolják” a gyerekeket, s mire 
megérkezik hozzájuk a  „színház”, már 
nagyon nyitottak ránk. S mi szíve-
sen felépítünk a  számukra egy öt-hat 
bábjátékból álló történelmi sorozatot. 
Mindezek mellett természetesen mi is 

a  repertoárunkon tartunk „igazi” me-
sedarabokat, sőt irodalmi adaptáció-
kat is. A Maszk ars poeticája, hogy egy 
bábszínházi előadás legyen magával 
ragadóan kalandos, ugyanakkor kacag-
tatóan vidám és meseszerű, de adjon új 
ismereteket is.

– Tehát igazi színház legyen?
– Méghozzá a  szó legnemesebb értel-
mében! Igen, a bábszínház is legyen iga-
zi színház. Ahol lassan hunynak ki a fé-
nyek, felgördül a függöny és elkezdődik 
a  varázslat. Az  előadás napja a  gyer-
mek életében legyen egyfajta ünnep, 
hogy este elmondhassa a szüleinek: ma 
színházban voltam. Titokban elültetjük 
bennük a színház szeretetének magvát.

– Beszélgetésünk apropója az  április 
elején nyílt bábkiállításuk az  újpesti 
Karinthy Frigyes Művelődési Házban.
– Megkerestek bennünket avval, hogy 
létezik egy olyan uniós pályázat, amely-

BÁBMŰVÉSZET

Tündéri titkok tudói
Olyan szövetből vagyunk, mint az  álmaink, mondja Prospero. Havas Zsolt 
bábművész 1992-ben elköszönt az  akkor éppen nevet váltó Állami Bábszín-
háztól, hogy tovább szőhesse saját álmait. Előbb egy kisebb társulathoz szegő-
dött, majd feleségével, Edinával és édesanyjával, Nellivel létrehozták a Maszk 
Bábszínházat.

Íme néhányan azok közül, akik 
megelevenítik a várregéket

Sokféle bábtechnikát használnak, 
a marionettől az árnyjátékon át a pálcás 
bábokig

Havas Zsoltnak kitűnő tanárai voltak 
a Népművelési Intézetben
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Krain Edinától az „élőszereplős” bábjáték 
sem idegen

ben iskolák vesznek részt. A  pályázó 
iskolák a Duna menti várak történetét 
dolgozták fel. Arra kértek minket, hogy 
mutassuk be azokat a bábokat, amelye-
ket a várregékhez használunk. Szívesen 
tettünk eleget a felkérésnek.
– Legalább átmenetileg enyhültek 
a raktározási gondjaink – nevet fel Nelli 
–, ugyanis a gödi otthonunkat már ré-
gen kinőttük…

– Még egy utolsó kérdés: min dolgoznak 
mostanában?
– A Szentendrei Teátrum felkérésére egy, 
a városuk történetét feldolgozó irodalmi 
alapanyagon. Talán idővel ebből is ké-
szülhet majd egy dramatizált változat…

Walter Béla

TÁRLAT

A GödArt kiállítása
az Aphrodite Galériában
A GödArt Művészeti Műhely második kiállítása március végén Húsvét címmel nyílt 
meg az Aphrodite Galériában. A megnyitón Markó József polgármester mondott kö-
szöntőt, a kiállítást Maczkay Zsaklin művészeti író nyitotta meg.

A tematikus tárlaton a Gödön élő, illetve a Gödhöz kötődő fotó- és képzőművészek 
közül ezúttal tizenegy művész alkotásait állították ki. Szalma Edit, Hegedűs Erzsébet, 
Vágó Zsófi , Borbély Ferenc Gusztáv, Bakos Miklós, Farkas Csaba, Gál Lehel, Török 
László, Eifert János és Szente Mónika munkáiban egy hónapon át gyönyörködhettek 
az érdeklődők. A kiállítás megnyitóján Maczkay Zsaklin rávilágított: „Az eltérő stí-
lusjegyekkel megfogalmazott, különböző hangvételű művek más-más aspektusból 
jelenítik meg Húsvét misztériumát: a  Krisztus kereszthalála általi megváltás, illetve 
a halál fölött aratott győzelmének üzenetét.” A résztvevő alkotókat és kiállított művei-
ket külön-külön is értékelte, majd a közösséget méltatta záró gondolataival: „A mai 
tárlat ismét reprezentatív példája annak, hogy Gödön rendkívül magas nívójú, kiemel-
kedő művészekből álló szellemi műhely létezik. A kiállítás egyik erénye kétségtelenül 
az a sokszínűség, amely a műfajok és stílusok egymásmellettiségéből fakad. A műveket 
ugyanakkor – a  jól körülhatárolható, karakterisztikus vonások ellenére – gondola-
ti-szellemi szál fogja össze, és rendezi sajátos egységbe.”

VéPéKá

Húsvét előtt nyílt meg a GödArt második tárlata az Aphrodite Galériában

A felsőgödi mozi története az 1930-as évektől
Zsoldos Dezsőné, Nika Piroska visszaemlékezése

Infó: (06 30) 370-2491

A Retró Ady Klub programja
2014. május 17-én, szombaton 17 órakor
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Egy „titokban-gödi” Mókus

Szirtes Edina „Mókus” a  szegedi Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Főiskolán végzett hegedűművész-művésztanárként. 
Az elmúlt években zeneszerzői munkájáért több Artisjus- 

és Fonogram-díjat kapott. Ám a  legtöbben mégsem többszörö-
sen díjazott dalszerzőként ismerik, hanem sejtekig hatoló, mély 
érzelmekből táplálkozó énekhangjáért kedvelik. Játszik, illetve 
közreműködik számos saját formációban, de szívesen fellép más 
előadókkal is (Fabula Rasa, Harmonia Garden, Zséda, Presser 
Gábor, Falusi Mariann). Jó néhány színpadi produkciókhoz is 
komponált már zenét.

Szirtes Edina olyan fi gura, akivel élmény teázni a  gödi Bel-
gában. Egyrészt, mert kedves és közvetlen, miközben hallatlan 
dolgokról mesél, másrészt simán dalolni kezd, amikor azt ma-
gyarázza, hogy New Yorkban majd értékelni fogják a  balkáni 
kultúrkör egyik sajátosságát, nevezetesen a bővített szekundot 
– és már dudorássza is: mi, fá, szi, lá, ti, dó, ré, mi...

Ugyanis, amikor a kedves olvasó ezt a lapot éppen a kezében 
tartja, Edina két magyar zenésztársával együtt New Yorkban fog 
zenélni az ottani Magyar Intézet szervezésében. A zenei kínála-
tuk pedig magyar, zsidó és balkáni népzene lesz.

– Hiába fantasztikus utánzó valaki, az  igazán érdekes mindig 
az, ami az ő saját színe – mondja Edina. – S ezt volt szerencsém 
megtapasztalni néhány esztendővel ezelőtt, amikor egy másik 
csapattal az óceán túlpartján muzsikáltunk. Azonban még az in-
dulás előtt sor kerül a Somnakaj című cigány musical következő 
előadására a  Művészetek Palotájában, melynek zenei rendezője 
vagyok. A Tavaszi Fesztivál idején bemutatott zenés darab várako-
záson felüli sikerén felbuzdulva még nagyobb lélekkel készülünk 
a soron következő előadásokra. Olyan zenésztársakkal dolgozhat-
tam együtt, mint Kathy Horváth Lajos, Marco Markovic, Szakcsi 
Lakatos Béla, Balogh Kálmán, Falusi Mariann, Rácz Kati, Tintér 
Gabriella és Mező Misi. A színpadon ott lesz a Magyar Állami Népi 
Együttes tánckara, és természetesen számos roma táncos, énekes 
és muzsikus. Életem legnehezebb munkája volt ez, de megérte!

Edinának a  nyara sem lesz „csendes”: augusztusban például 
egy héten át határon túlról érkező fi atal magyar zenészeket oktat 
majd Zánkán. A közös munka eredményét bárki meghallgathatja 
augusztus 19-én egy nagyszabású koncert keretében Budapesten, 
a Clark Ádám téren. Néhány éve Gödön él az ezerhangú muzsiká-
járól ismert, mindenki mástól megkülönböztethető énekes-zene-
szerző-zenész. Göd sokáig ismeretlen település, titok volt számára, 
ma pedig a nyugalom, a feltöltődés. S ha tehetné, hegyet hordana 
össze a kertjében, hogy közelebb legyen ahhoz, ami odafent van…

V. Pálfai Kinga

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.

A táborok bejárós formájúak.
A foglalkozások reggeltől délutánig tartanak.

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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Gödi Családi Fesztivál – 2014
Belépés Családostul!
2014. május 31-én, szombaton
Fétis Crossfutás – Családi sportdélelőtt
Búzaszem Hagyományőrző Délután

Gödi Juniális
2014. június 1-jén, vasárnap
14.00: Gyermek művészeti csoportok föllépése
16.00: A Maszk Bábszínház előadása
17.30: Azok a legendás 70-es évek…

•  Mini-koncert Török Ádámmal, Nagy Istvánnal, Papp Gyulával, 
Németh (Nemecsek) Tamással

•  A Syrius Emlékzenekar koncertje – velünk lesz Pataki László és 
Ráduly Mihály, a legendás Syrius együttes két tagja

•  Egyéb programok: Kézműves-foglalkozás, sárkányhajózás, 
tollaslabdázás, asztalitenisz, foci, röplabda.

Helyszín: Duna-part Nyaralóházak – Göd, Jósika utca 14.

Templomi koncert
2014. június 15-én, vasárnap 17 órakor
Nemzetközi kórustalálkozó a gödi Gaude kórus és egy izlandi kórus 
fellépésével.
Helyszín: Szent István Római Katolikus Templom – Göd, Pesti út 73.

Templomi családi koncertek
2014. július 19-én, szombaton 17 órakor
Pászthy Júlia – ének, Karosi Júlia – ének, Karosi Bálint– orgona,
Fassang László – orgona, Rohmann Ditta – gordonka
Bach, Schubert, Kodály, Bartók és Karosi Bálint művei, 
improvizációk egy-egy dallamra orgonán.
Helyszín: Szent István Római Katolikus Templom – Göd, Pesti út 73.

2014. augusztus 23-án, szombaton 17 órakor
Lachegyi Imre és családja
Holló Aurél – ütőhangszerek, Szabó Judit – gordonka
Barokk és kortárs zeneművek, Holló Aurél saját szerzeménye.
Helyszín: Szent István Római Katolikus Templom – Göd, Pesti út 73.

 Gödi Jazz Napok
2014. június 27-én, pénteken 18 órakor
Dresch Quartet: Dresch Mihály – szaxofon, fuhun, Baló István – 
dob, Lukács Miklós – cimbalom, Hock Ernő – bőgő
Borbély Műhely: Borbély Mihály – szaxofon, Baló István – dob, 
Horváth Balázs – bőgő, Tálas Áron –zongora
Helyszín: Belga Sörház – Göd, Pesti út 72.

2014. július 4-én, pénteken 18 órakor
Karosi Júlia Quartet: Karosi Júlia – ének, Tálas Áron – zongora, 
Varga Bendegúz – dob, Bögöthy Ádám – bőgő
Váczi Eszter Quartet: Váczi Eszter – ének, Gyenge Lajos – dob, Gátos 
Iván – zongora, Gátos Bálint – basszusgitár
Helyszín: József Attila Művelődési Ház – Göd, Pesti út 72.

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják. 
Frissülő információk: http://belepescsaladostul.mindenkilapja.hu
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A József Attila Művelődési Ház
aktuális programjai

2131 Göd, Pesti út 72.
(+36 06) 27-532-160
(+36 06) 20-485-4791

www.godimuvhaz.hu
info@godimuvhaz.hu

MÁJUS 14. SZERDA | 13.00–15.00 
A Mozgáskorlátozottak Közép-magyarországi Regionális 
Egyesülete Gödi Szervezetének klubdélutánja

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 26. – JÚNIUS 5.
Tüdőszűrés
Hétfőn: 12.00–18.00, kedd: 8.00–14.00, szerda: 12.00–18.00, 
csütörtök: 8.00–14.00, péntek: 8.00–14.00

MÁJUS 27. KEDD | 15.00 
Pedagógus klub
Téma: Közép-olaszországi úti élmények

MÁJUS 29. CSÜTÖRTÖK | 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. 

MÁJUS 30. PÉNTEK | 18.00
A József Attila Művelődési Ház rajzszakköre évzáró 
kiállításának megnyitója

JÚNIUS 2. HÉTFŐ | 13.00–15.00
A Kertbarátok Klubjának összejövetele

JŰNIUS 3. KEDD | 10.00–12.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub találkozója

16.30
A „Belső Erő” ébresztése – öngyógyító funkciók 
beindítása természetes gyógymódok alkalmazásával
Téma: A masszázsról általában, milyen masszázsfajták 
vannak és melyik mire javasolt. 
Évzáró értékelés, nyárköszöntő.

JŰNIUS 4. SZERDA | 14.00–18.00 
Véradás

JÚNIUS 7. SZOMBAT
Verdi-bicentenárium – VI. rész (Szicíliai vecsernye, Otello, 
Falstaff, Requiem)
Fellépnek az Animato Operatársulat művészei: Kovács 
Ágnes, Pető József, Lukács István operaénekesek. Zongorán 

kísér: Salgó Tamás, a Magyar Állami Operaház karnagya. 
Műsorvezető: Apagyi Melinda.
A belépés díjtalan.

JÚNIUS 11. SZERDA | 13.00–15.00 
A Mozgáskorlátozottak Közép-magyarországi Regionális 
Egyesülete Gödi Szervezetének klubdélutánja

JÚNIUS 13. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

Az Ady Klub
aktuális programjai

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

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

17.00 
Retró Ady Klub
A felsőgödi mozi története az 1930-as évektől. Zsoldos 
Dezsőné Nika Piroska visszaemlékezése.
Infó: (06 30) 370-2491

JÚNIUS 17. KEDD | 13.00–17.00 
Véradás

A Göd Városi Könyvtár aktuális programjai
BÜTYKÖLDE
Katica Gyermekkönyvtár
(Göd, Pesti út 72., tel.: 27/532-155)
Május 30. (péntek) 13.00-17.00 Legyezőt készítünk.

III. gödi KÖNYVHÉTvége
a Göd Városi Könyvtár rendezésében
2014. június 13-án, pénteken 18 órakor
Hrabalt olvasunk – rendhagyó irodalmi óra Jelenits Istvánnal
Helyszín: JAMH nagyterem (Pesti út 72.)

2014. június 14-én, szombaton 10 órától 13 óráig
KÖNYVEK ÉS ILLUSZTRÁCIÓK VÁSÁRA

Vendégeink:
KRASZNÁR ÉS FIAI Könyvesbolt Kkt. | Püski Kiadó és Könyvesház | Üveghegy Kiadó
Borbély Ferenc Gusztáv | Kállai Nagy Krisztina | Rofusz Kinga | Szalma Edit könyvillusztrátorok

Vásárolhatnak Nógrádi Gábor könyveiből is!

11 órától:  Olasz Etelka mesemondó mesél és énekel a gyerekeknek – a „Táltos mesék” című zenés CD bemutatója

11.30 órától: Bozók Ferenc „Magán(y)lexikon” (lírai lexikon – verses szócikkek, aforizmák) című kötetének bemutatója – a szerzővel Vég-
helyi Balázs, az Üveghegy Kiadó vezetője beszélget

Helyszín: a József Attila Művelődési Ház előtt (2131 Göd, Pesti út 72.) (Rossz idő esetén a nagyteremben.)
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

AJÁNLÓ
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LABDARÚGÓ-EREDMÉNYEK

U-21
Gödi SE – Csomád KSK: 4-1 (gólszerző: Szilágyi, Martin-Gál, Csánki 
K., Botos)
Gödi SE – Galgahévíz SK: 3-1 (Honti 2, Török)
Fortuna SC Kismaros – Gödi SE: 3-1 (Biczó)

U-18 
Gödi SE – Mogyoród KSK: 3-4 (Hényel, Honti, Horpácsi)        
Gödi SE – Isaszeg SE: 4-4 (Farkas 2, Ráth B., Pethő)
Vác-Deákvár – Gödi SE: 0-3 (versenybizottsági határozat)
Gödi SE – Hévízgyörk: 8-0 (Honti 3, Ribényi 2, Farkas 2, Gergely M.)

U-15 
Erdőkertes SE – Gödi SE: 2-17 (Libényi 3, Bubb 3, Ráth V. 3, Lugosi 3, 
Kukucska 2, Székely 2, Fekete)
Gödi SE – Foci Suli KHA: 6-1 (Ráth V. 4, Libényi, Lugosi)
Gödi SE – Vác VLSE: 2-2 (Lugosi, Ráth V.)
Aszód FC – Gödi SE: 0-2 (Kukucska, Bubb)
Gödi SE – Vác-Deákvár SE: 3-1 (Fekete, Lugosi, Kukucska)

U-14 
Dunakeszi Vasutas – Gödi SE: 11-1 (Vasvári M.)
Gödi SE – BSE: 2-7 (Varga, Vasvári M.)

TENISZ

Nyílt napot rendezett a GSE 
szakosztálya
Mint ahogy a  GSE márciusi elnökségi ülésén is elhangzott, 
az egyesület teniszszakosztálya, a korábbi, „Fácános” pályameg-
szűnést követően új lendületet vett. Ennek jegyében húsvétkor 
ingyenes pályahasználat mellett, korlátlan játéklehetőséggel nyílt 
napot tartottak a Göddel szomszédos Sződligeten. 

– Gödön a  harmincas esztendők elején kezdődött az  aktív 
teniszélet, ami az  50-es években csatlakozott előbb a  Pest me-
gyei, majd az országos szövetség rendszeréhez. A 70-es és a 80-
as években a magyar bajnokság utáni legnívósabb hazai verseny 
volt a Gödi Fészek Kupa olyan résztvevőkkel, mint a nemzetközi 
Fair Play-díjas, örökös magyar bajnok Gulyás István vagy Szőke 
Péter – mondta a GSE szakosztályvezetője, Watzke Gábor.

– A „Fácánost” 1995-től, 19 éven át vezettem és fejlesztettem, 
az utóbbin értve a talajcserét, a világítást és a pálya lefedését. 2013 
nyarán az óvodaépítés új helyzetet teremtett. A pálya hiányában 
több gyermek elment, a felnőtt OB III-as csapatom másik bázist 
keresett. Tavaly év végén állapodtam meg a sződligetiekkel, hogy 
amennyiben sikerül négy pályát kialakítani, akkor nincs semmi 
akadálya annak, hogy a  GSE Tenisz Szakosztálya ott folytassa 
a működését. A tervek között szerepel, hogy minden 18 év alatti 
� atal – Budapesttől Vácig – térítésmentesen használhatja a pá-
lyákat játék céljából. 2015-ben, szintén térítésmentesen szenior 
bajnokságot szeretnék szervezni, valamint kedvezményeket kí-
vánok bevezetni – tette hozzá a sportvezető.

V. F. 

LOVASSPORT

Szabadtéren jól kezdett Erdős 
Nikoletta 
Sikerrel kezdte az  idei szabadtéri díjugrató versenyzést a  GSE-
hez kötődő Erdős Nikoletta. A � atal lovas, Fantastic nevű lovával 
Simonpusztán, az áprilisi Aranyos Kupán 29 induló között a 3. 
helyen végzett.

Niki és Fantastic a Mesterek Tornáján, Kaposváron
 Fotó | Hungary foto

Watzke Gábor mintegy két évtizede szervezi Gödön a teniszéletet

PROGRAMAJÁNLÓ

XIV. Gödi FÉTIS Crossfutás 
Alsógödi labdarúgópálya és környéke, 2014. május 31., 8.00 – 14.00
08.00 – 09.40 nevezés
09.00 – 13.00  Fétis Óvodás és Kölyök Labdarúgó Torna
09.30 – 09.35 megnyitó
10.00 óvodás rajt
10.30 2 km rajt
10.40 – 11.00  GDSE Táncszakosztály bemutatója
11.00 14 km rajt
11.15 5 km rajt
11.00 – 13.00  Tónió karikatúrákat készít
11.20 – 13.30  Belépés Családostul ügyességi verseny
11.20 – 11.40   Grease TSE akrobatikus rock’n’roll bemutatója
11.40 – 12.00 Vektors Kötélugró Klub
13.30 – 14.00 Rainbow Team SE hiphop bemutatója
14.00 – 18.00  Fétis Felnőtt Kispályás Labdarúgó Bajnokság
Egyéb programok, játéklehetőségek (8.00 – 14.00): egészség sarok, 
bográcsételek és egyéb � nomságok, kirakodóvásár, kézműves-fogla-
kozások, csillám- és arcfestés, ugrálóvár.
Bővebb információk és kedvezményes előnevezés május 29-ig: 
crossfutas.fetis.hu

Búzaszem Hagyományőrző Délután
Búzaszem Általános Iskola aulája és udvara 
(2131 Göd, Vécsei u. 1.), 2014. május 31, 15.00 – estig
„Gödre szállott a páva”
15.00  Népművészeti és őstermelői vásár
16:00  Aprája és Apája Dudazenekar Bese Botonddal és növendé-

keivel,
közben:  Németh László Általános Iskola, a Gödi Néptáncegyüttes 

és a Búzaszem osztályainak néptáncbemutatója, Búzaszem 
Baranta, Kovász vásári komédia, óriás bábok 

17:40 A Tallabille zenekar koncertje
18:00 A gödi táncegyüttes táncbemutatója 
18.15 Babtársulat
18.40  A Fonó együttes koncertje (közreműködik: Kacsó Hanga)
19:25 Táncház 

Gödi Körkép | 2014. 5. szám SPORT
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HASTÁNC

Soroksári sikerek
Újabb kiváló eredményt értek el a  gödi József Attila Művelődé-
si Ház hastáncosai. Április közepén Soroksáron rendezték meg 
a XV. Tavaszköszöntő Hastáncversenyt, ahol Sághy Judit tanítvá-
nyai az „Amatőr csoport” kategóriában első helyezést szereztek. 
Az Orkhesztika Hastáncklub tagjai már korábban is több országos 
eredményt hoztak Gödnek.

DZSÚDÓ

Pongrácz Bence i� válogatottként 
hódít a nemzetközi tatamin
A Huzella Tivadar Általános Iskola diákja, Pongrácz Bence 
az UTE első éves i� úsági válogatott dzsúdósaként járja a világot. 
A  � atal gödi tehetség az  év elején a  hazai válogatóversenyeken 
vívta ki a nemzetközi viadalokra szóló indulási jogot. Az ered-
mények nem várattak magukra: Bence két bronzzal kezdett.

– Tudni érdemes, hogy az  i�  korcsoport 15-től 17 éves ko-
rig tart, tehát Bencének a  nála akár három évvel idősebbekkel 
is fel kell vennie a versenyt. Jól kezdett, Zágrábban, majd Por-
tugáliában is harmadik lett. A  következő öt hétben kíméletlen 
terhelésnek lesz kitéve, hiszen az  iskola mellett helyt kell áll-
nia a  romániai Piteştiben, a  lengyelországi Bielsko-Bialában és 
a  csehországi Teplicében, ahol nemzetközi versenyeken kell jól 
teljesítenie ahhoz, hogy kijusson az athéni Európa-bajnokságra – 
mondta el lapunknak édesapja, Pongrácz László.

Bence az idei első nemzetközi versenyén – mely egyszerre volt 
Európa-kupa és válogatóverseny az Eb-re –, március 8-án Zág-
rábban, óriási sikert aratva bronzérmet szerzett 54 induló között. 
Cseh, lengyel, izraeli, francia és ukrán versenyzőt győzött le. Áp-
rilis közepén, a  portugáliai Európa-kupán újra harmadik lett. 
Ezúttal 38 induló között hazai, spanyol, brit és német sportolókat 
legyőzve jutott el a dobogóig.

– Bence magabiztos dzsúdós, s biztos vagyok benne, hogy egy-
szer nagy bajnok lehet. A dzsúdó Bence életének szerves része, és 
mindent megtesz a sikerért. Szurkolunk neki, és tudjuk, ha vesz-
tésre áll, akkor sem adja fel: küzd a győzelemért – fogalmazott 
Pongrácz Luca, a dzsudoka testvére.

BELÉPÉS CSALÁDOSTUL

Ha április, akkor kerékpártúra
Már hagyomány, hogy a  Belépés Családostul programsorozat 
naptárának áprilisi bejegyzése kerékpártúra, mégpedig Magyar-
kútra. A családok, baráti társaságok ezúttal is eltekertek Wagner 
László főszervezővel a Duna-part Nyaralóházaktól a Verőcéhez 
közeli kirándulóközpontba, ahol közös ebéd és szabadtéri spor-
tolási lehetőség várta őket. Az  alkalmi mezőnyben ezúttal is 
együtt tekertek kicsik és nagyok. A napi penzumot Göd polgár-
mestere, Markó József is teljesítette.
Volt család, ahol – amíg az édesanya tekert – az apróságot az édes-
apa autóval fuvarozta a magyarkúti pihenőre, ahová mama, papa 
és a csöppség egyszerre léptek be – családostul…

LOVASSPORT

Huszárok és cowboyok 
a Szálenderen, május végén
Idén is a  gödi Szálender Lovastanya adja a  helyszínt a  2014-es 
Western Kupasorozat nyitó fordulójához. A május 24–25-ei ese-
ményeken a szervezők minden korosztály számára gondoskod-
nak megfelelő programról és büféről.

– Első alkalommal fordul elő, hogy a westernszámok mellett 
közös versenyt rendezünk a  parancsőrtiszti szolgálat verseny-
zőinek is, akik egy tájékozódási terepversenyen mérkőzhetnek 
meg egymással, Katona Sándor szervezésében. Érdekes színfoltja 
lesz a rendezvénynek, amikor a huszárok és a cowboyok egyszer-
re mérhetik össze lovas tudásukat. A versenyek nyitottak, tehát 
minden olyan versenyzőt, akinek a lovai az előírt állategészség-
ügyi előírásoknak megfelelnek, szeretettel várunk – invitálja 
az érdeklődőket Pető Zoltán főszervező.

A Szálender Lovastanyán évek óta szerveznek látványos 
kupafordulót a western-szakágban

A hastáncos hölgyek foglalkozásaihoz az alsógödi művelődési 
házban lehet csatlakozni

SPORT
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SZKANDER

Nemzeti bajnoki döntő a Duna-part 
Nyaralóházakban
A Magyar Szkander Szövetség a  felsőgödi Duna-part 
Nyaralóházakban felnőtt, utánpótlás és fogyatékkal élők 
kategóriában rendezte meg április 12-én a  nemzeti baj-
noki döntőt, melyet Markó József polgármester nyitott 
meg. Az eseményről és a sportág magyar vonatkozásairól 
a gödi Csabai Atilla főszervezőt, a hazai szövetség elnökét 
kérdeztük.

– Minden évben rendezünk nyílt országos versenye-
ket, de ilyenkor, a nemzeti döntőn derül ki, hogy ki a ma-
gyar bajnok, határon innen és túl. Száznyolcvannégyen 
neveztek, tizenöt klub tudott kvali� kálni versenyzőket. 
Az  eredmények alapján már tudjuk, kit viszünk a  szep-
temberi világbajnokságra. Idén már vagy negyven érmet 
hoztunk el a  különböző nemzetközi versenyekről, joggal 
bízunk tehát a sikeres folytatásban. Május végén Bakuban 
rendezik az  Európa-bajnokságot, közel hatszáz versenyző 
részvételével, akik huszonöt országból érkeznek Azerbaj-
dzsánba. Megpróbálunk ott is érmeket nyerni. Idén har-
madszor rendeztünk versenyt a  Duna-part Nyaralóházak 
területén, sőt már Európa Bajnokságnak is adtunk otthont. 
Az  infrastruktúrával teljesen meg voltunk elégedve – ösz-
szegzett Csabai Atilla elnök, az európai szövetség alelnöke, 
aki versenyzőként nehézsúlyban lép a szkanderasztal mellé, 
a negyven éven felüliek kategóriájában.

Az Európa-bajnoki bronzérmes Gödön él, családjával 
az  Ilka csárdát működteti. A  sportvezető azt is elmondta, 
tervei között szerepel, hogy a  visegrádi négyek országai-
ban középiskolások számára szeretnének versenyt hirdetni, 
megalapozva ezzel a  térség „karbirkózó” sportjának után-
pótlásbázisát. A hírek szerint házigazdái leszünk a 2017-es 
világbajnokságnak!

Vasvári Ferenc
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Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy megfejtéseiket minden 
hónap 25-éig küldjék meg szerkesz-
tőségünknek akár postai, akár elekt-
ronikus levélben.

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

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

A 2014. április havi számunkban kö-
zölt rejtvény megfejtése: „Érdekes, 
Géza, a főnököm tavasszal sem fáradt”.

Gratulálunk a helyes megfejtést be-
küldőknek!

A nyertes ezúttal: Bagdi Károly

Szerencsés megfejtőnk a Borostyán 
Csemege (Duna út 2.) ajándékcso-
magját veheti át.
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Csabai Atilla (a képen jobbra) gödi vállalkozóként a hazai 
sportvezetésben és a nemzetközi sportdiplomáciában is jelentős 
szerepet vállal
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„Agyturbó” csomag
A szellemi tevékenység
és a memória fokozására
Omega3 + Ginkgo Biloba + Lecithin

3 havi adag most10% kedvezménnyel!

7805 Ft helyett csak 7025 Ft.
www.vitaminstation.hu
Gödön a Penny Market mellett!

&Soul
Body

Shape

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, 1500 Ft/m² ártól a készlet 
erejéig. Fenyő fűrészáru 6 fm-ig 68 500 Ft/m3 (áfás ár).

Nyári tűzifa akció! Tűzifa, biobrikett, kalodás tűzifa
28 500 Ft/kaloda szállítással együtt Göd és környékén.

Barnaszén-akció, 1950 Ft/q a készlet erejéig.
2131 Göd, Pesti út 116. Tel.: 06 27 345 098

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

Pedikűr, gyógypedikűr is

2500 Ft/alkalom

Az első alkalommal
ajándék lábmasszázs!

Időpont egyeztetése,
megbeszélés alapján:

06-30 431-15-96

HIRDETÉS
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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:
• fér� , női és gyermek fehérnemű 
• Fér�  és gyermek felsőruházat
• utazótáskák, bőröndök, hátizsákok
• női, fér� - 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

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
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2014 május 26-ig!

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

2160 Ft/m2 2460 Ft/m2

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
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!

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

ROBOGÓVÁSÁR!

SZEMÉLYGÉPKOCSIK KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁSA, BIZOMÁNYOSI ÉRTÉKESÍTÉSE, 

HITELÜGYINTÉZÉS.

KARAMBOLOS, SÉRÜLT AUTÓK JAVÍTÁSA 
KÁRÜGYINTÉZÉSSEL EGYÜTT.

Autószerviz, javítás, olajcsere, gumiszerelés!

Régi fa nyílászárók korszerűsítése 
Gyorsan, bontás nélkül, olcsón!

ASZTALOS MUNKÁK
www.portas-dunakanyar.hu

Asztalos mester

Ablakfelújítás!

www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

0620  944  8037
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2600 Vác, Széchenyi u 4-6.

Mobil telefonszám: 06-30/983-8121
Vonalas telefonszám: 06-27/311-210
E-mai cím: vac@opticworld.hu
Honlap: www.opticworld.hu
Facebook: www.facebook.com/opticworld

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

Elérhetőségeink:

• 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

• 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
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Eladó Alsógödön
egy 4 szobás 135 m2-es ingatlan, 300 m2 kerttel!

Fedett balkon: 50 m2, terasz: 30 m2,
erkély: 8 m2, faház: 7 m2!
További 60 m2 beépíthető!

Extrák: beépített konyha, kandalló, klíma,
masszázskád, fúrt kút.

Irányár: 34,8 M Ft.
Családiház-csere is érdekel. 
Telefon: (06 30) 969-0128

&Soul
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AJÁNDÉKUTALVÁNY

2014_02_a5_outline.indd   1 10/02/14   15:28

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.koakobonk� .hu

Gránit sírkő akció!
Idei formák, tavalyi áron.

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



Mosás-Vegytisztítás
A-tól Z-ig

Rövid határidővel.

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

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

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

vasalása. Bőr és szőrme tisztítása.

Dunakeszi, 
Fő utca 184-186.

Igény esetén házhoz is megyünk!
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Telefon: ( 06 20) 557-6792 • www.bakokert.hu

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

füvesítés, gyepszőnyeg terítése, növényvédelem.

A szakosztály Alsógödön, a BME területén működik.

Elérhetőség: (06 30) 866-7751

A MAFC Szabadidő Szakosztálya
tenisz szakágába tagfelvételt hirdet.
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A bejelentkezés a díj – 24 000 Ft – 30%-ának
 a befi zetésével történik.

GYERMEKFELÜGYELET VÁLTOZATLANUL LESZ!
ELÉRHETŐSÉG:

Telefon: (06 20) 923-4775
E-mail: mackovar@gmail.com

Cím: 2132 Göd, Duna út 40.

NYÁRI TÁBOROK
1. V. TÜCSÖKTÁBOR: 07. 07.-07. 11-ig.

• Természetismereti és környezetvédelmi tábor.
• Közreműködik a SZAMÓCA TANODA.
• Foglalkozások, kirándulások: 4 éves kortól. 

2. ANGOLTÁBOR: 07. 14.-07. 18-ig.
• 5-7 éves gyerkőcöket várja MÁRTA ÓVÓ NÉNI.
• Angol kommunikációs tábor sok játékkal és zenével.

3. KREATÍV KOROK HETE: 07. 21.-07. 25-ig.
• Kézművesek kultúrák nyomában.
• A középkor világában.
• Melitta tartja a foglalkozásokat.

4. VI. KÉZMŰVES HÉT: 07. 28.-08. 01-ig.
• 3 éves kortól várunk gyerkőcöket.
• Változatos technikákat alkalmazunk.
• Múzeumlátogatás, foglalkozások.

5. IV. KUKTA HÉT: 08. 04.-08. 08-ig.
• Idén a sütiké a főszerep. Természetesen főzeléket, 

salátát is készítünk.
• Megyünk ismét csokizóba! Mindenki elkészítheti a 

saját csokiját.
6. SULIVÁRÓ HÉT: 08. 25.-08. 29-ig.

• I. csoport: most kezdik az iskolát.
• II. csoport: már iskolába járóknak.
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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.

NÉMET tanítást vállalok, kezdőtől 

felsőfokig minden szinten.

Telefon: (06 20) 419-5430

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

TIP-TOP varroda

Javítás, átalakítás, méretre készítés, 

lakástextíliák varrása, ruhatisztítás.

Nagy Cecília, telefon: (06 20) 471-3898

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. 

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.

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

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

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.
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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

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

  

   

  

  

  

   

  
        

  

  

Bejelentkezés: +36 27 336 150
www.inczeffypatika.hu

2131 Göd, Pesti út 86.

Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig: 730-1930

Szombat: 730-1200

dr. Nyisztor Magdolna          Csütörtökön 1500-1700

pszichiáter szakorvos, jungi és kognitív-viselkedésterápiás képzettség

dr. Rull Csaba                                     Kedden 1700-1900

bőrgyógyász

Nagy Ildikó, Nagy Gábor    Bejelentkezés szerint
ultrahangos vizsgálat

dr. Gellért Gábor                  Bejelentkezés szerint
sebész, érsebész főorvos

dr. Dragodán Katalin                  Pénteken 1500-1700

bőrgyógyász, kozmetológus, venerológus

Ivicsics Edit                                        Kedden 1300-1700

klinikai gyermekpszichológus

dr. Kékesi Gábor                                 Hétfőn 1730-1930

főorvos, belgyógyász, nefrológus, diabetológus

dr. Kondér Béla                                 Kedden 1800-2000

szülész-nőgyógyász, gyermeknőgyógyász szakorvos

dr. Varga Imre                                    Szerdán 1800-2000

urológus szakorvos

Ingyenes szűrővizsgálatok az Országos Patika Napon. Szűrőkamion az Inczeffy Patika mellett 2014. június 4-én 9-től 19 óráig.
Az eseményről és a vizsgálatokról a 18. oldalon tájékoztatjuk olvasóinkat.

dr. Mocsai Lajos                                Szerdán 1700-1900

ortopéd főorvos



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!


