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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2014. május 21.

A 2013. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása
A képviselő-testület elfogadta a 2013. évi zárszámadásról szóló rendele-
tet. Dr. Pintér György alpolgármester a könyvvizsgálói véleményből idéz-
ve kiemelte: az egyszerűsített éves beszámoló minden előírásnak megfe-
lelt, megbízható és valós képet festett a működésről.

Tájékoztató a 2013. évi pénzügyi és gazdasági ellenőrzések 
tapasztalatairól
A napirendi pont előterjesztője Markó József polgármester volt. A Pénz-
ügyi Ellenőrzési, Közbeszerzési és Jogi Bizottság a jelentésben felmerült 
hiányosságokkal kapcsolatban azt javasolta, hogy az adott intézmények-
től kérjék be azokat a dokumentumokat, amelyekre vonatkozóan intéz-
kedési terv is készült. Sipos Richárd, a  Jobbik képviselője megjegyezte, 
hogy az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok között voltak kevésbé 
jelentősek, de fajsúlyosak is, ezért a  felmerült kérdéseket pontosítani 
szükséges. Markó József polgármester hozzátette: bizonyos hiányosságok 
jelentkezése elkerülhető lenne, ha a  hivatal részletesen meghatározná 
a  pénzügyi folyamatok előírásszerű, pontos kivitelezésével kapcsolatos 
tartalmi és formai elvárásokat. A jövőben erre kell törekedni.

Módosították a helyi szociális rendeletet
Szigorították a helyi szociális rendeletet. Lenkei György bizottsági elnök 
elmondta, hogy a korábbi, még különféle jogcímeken igényelhető támo-
gatások szokásrendjét emelték be az összevont segély igénylésének gya-
korlatába, így ezentúl 90 napon belül ugyanazon a jogcímen nem lehet 
támogatást kérni. A korábbi, indokolatlanul hosszú 90 napos határidőről 
30 napra rövidítették le a térítési díjak befi zetésének felszólítástól számí-
tott határidejét.

Bérlakások az iskolákban
Azzal, hogy az iskolák fenntartása átkerült a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központhoz, szükségessé vált a helyi bérlakásrendelet módosítása. 
Az  iskolákban található, úgynevezett szolgálati lakások kiosztásának 
módját kell rendezni a módosítással. Minimális mértékben megemelke-
dett a bérleti díj összege is. Lenkei György, a  szociális bizottság elnöke 
hangsúlyozta: a lakások az iskolák épületében találhatóak, a pedagógu-
sokon kívül másnak nem lehet kiadni azokat, így a kiadással kapcsolatos 
hatáskört nem érdemes visszavenni az igazgatóktól. 

Életbe lép a reklámtábla rendelet
A hirdetmények, hirdetőberendezések létesítésének és  elhelyezésének 
szabályozásáról szóló 27/2013.(XI.28.) Ök. rendelet módosítását elfogad-
ták a képviselő-testület tagjai. A témával külön is foglalkozunk lapunk 
8. oldalán.

Létszámnövekedés a Kastély Óvodában
Szükségessé vált a Kastély Központi Óvoda alapító okiratának módosítá-
sa, mivel az új nevelési évet már a négy csoport befogadására alkalmas új 
épülettel együtt kezdi meg az intézmény. Az óvodában ellátott gyerekek 
száma ezzel 369 főre emelkedik – jelentette be dr. Nagy Atilla aljegyző.

Elvi döntés 
A testületnek elvi döntést kellett hoznia Dunakeszi és Göd városok szo-
ciális intézményeinek egyesítéséről. A képviselők úgy határoztak, hogy 
későbbre halasztják e döntést, mert a kérdés mérlegeléséhez átfogó fel-
mérés szükséges a két településen elérhető szociális szolgáltatások teljes 
rendszeréről. 

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

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számláin lévő összegek + pénz-
tár): 235 669

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számláin lévő összegek + 
pénztár): 5 372

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 20 633
A lekötött betétek összesen: 100 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő össze-
gek + a pénztárban lévő összegek + a lekötött összegek): 361 674

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: 0
A mai napig befolyt adóbevételek összege: 407 524
A normál fi nanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 
millió forintot meghaladó tételek listája: 0

A fenti táblázat a 2014. május 21-ei állapotot mutatja.
Dr. Pintér György alpolgármester
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FELHÍVÁS!

Beiskolázási támogatás igényelhető!
Tisztelt Gödi Lakosok!
A Szociális Bizottság 2014-ben is biztosítja a  beiskolázási támo-
gatás igénylésének lehetőségét azon állandó gödi lakcímmel ren-
delkező kérelmező szülők részére, akiknek gyermeke alap- vagy 
középfokú oktatási intézményben folytatja tanulmányait.
A kérelmező adatlapok – 2014. június 1-jétől – beszerezhetők a Pol-
gármesteri Hivatalban, illetve a gödi oktatási intézményekben.
A kérelmek leadási határideje: 2014. július 31.

Lenkei György,
a Szociális Bizottság elnöke

Hivatalosan is önkormányzati tulajdonba kerül 
a Duna-part Nyaralóházak
Szavazott a  testület a  Duna-part Nyaralóházak területéhez 
tartozó (Göd, Jósika u. 14.) ingó vagyontárgyak tulajdonba 
adási kérelmének aláírásáról is. Május végén az állam az in-
góságokat is számba veszi, és leltárt készítve adja át Gödnek 
az üdülőterületet, az ingó vagyontárgyakkal együtt. 

Kiadások Nevelek csatlakozása kapcsán
A Sződ-Nevelek csatlakozásával összefüggő földmérési 
munkák költségeivel kapcsolatban dr. Szinay József címzetes 
főjegyző  nyújtott be előterjesztést. Az ingatlanok földhivata-
li átíratásával kapcsolatban elmondta: a precedens nélküli te-
lepülésrész-csatlakoztatás jelentős kiadásokkal jár. Az 1070 
ingatlanra vetített, egyenként 6600 forintos földhivatali 
eljárási költség összességében 7 milliós tételt jelent. Az ön-
kormányzat a jogalkotóktól kért segítséget annak érdekében, 
hogy az eljárás költségeit ne kelljen a csatlakozó lakosoknak 
viselniük. 

Madaras utcák Neveleken
Göd és  Nevelek egyes utcanevei között átfedések vannak, 
ezért még a csatlakozás előtt szükségessé válik a neveleki ut-
cák átnevezése. A terület utcái madárneveket kapnak. 

Teniszpálya létesítése vállalkozói szerződés 
keretében
A testület hozzájárult ahhoz, hogy az egykori Pólus Palace 
területén teniszpályák létesüljenek. A pályák kialakítási költ-
sége a vállalkozót terheli, a terület tulajdonjoga 25 év múlva 
a városra száll át.

EGÉSZSÉGVÉDELEM

Felhívás tüdőszűrésre
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet Tüdőszűrő Állomása hely-
ben igénybe vehető tüdőszűrést biztosít a gödi lakosok számára.

A mellkasröntgen-vizsgálatot
–  térítésmentesen kérheti minden 14 és 18 év közötti, illetve 40 

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

korosztályba tartozók. (A térítési díjat a szűrés helyszínén át-
vehető csekken kell befi zetni.)

A térítésköteles (18-40 éves) korosztályba tartozók közül a szol-
gáltatást ingyenesen vehetik igénybe azok, akik rendelkeznek 
állandó gödi lakcímmel és köz gyógyigazolvánnyal, illetve nem 
intézményi elhelyezettek. 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 jogo-
sult lakosok számára:
–  személyi igazolvány
–  lakcímkártya
–  TAJ-kártya
–  közgyógyigazolvány

A szűrővizsgálatok helye és ideje:

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!

KÖZÉLET
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A közösségi célokra kiválóan alkal-
mas közpark szimbolikus kulcsát 
dr. Tuzson Bence országgyűlési 

képviselő adta át a  város képviseletében 
megjelent polgármesternek, dr.  Pintér 
György alpolgármesternek és  dr.  Szinay 
József címzetes főjegyzőnek. 

A második világháború előtt magántu-
lajdonban lévő, majd az  állam által 1952-
ben kisajátított ingatlant 1957-től a  Bel-
ügyminisztérium használta dolgozóinak 
üdültetésére. 2002-ben a  területet bérbe 
vette az önkormányzat, abban bízva, hogy 
idővel kedvező feltételekkel megvásárol-
hatja, vagy más módon saját tulajdonába 
vonhatja a nagy értékű ingatlant. A minisz-
tériummal folytatott tárgyalások azonban 
éveken át eredménytelennek bizonyultak. 
Tavaly újra kísérletet tett a  városvezetés 
az  ingatlan megszerzésére. A  felterjesztés 
követő kitartó szakmai munka eredmé-

nyeként végül tavaly, az október 24-i kor-
mányülésen döntés született arról, hogy 
a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. in-
gyenesen a gödi önkormányzat tulajdoná-
ba adja a területet. Az átadással kapcsolatos 
adminisztráció és a földhivatali bejegyzési 
eljárás lezárulásával most végre sor kerül-
hetett a  hivatalos birtokbavételt jelképező 
kulcsátadásra. 

Az ünnepi eseményen Markó József pol-
gármester elmondta, hogy a város a terület 
fenntartójaként a  2002 óta eltelt időszak-
ban sokat költött állagmegóvásra, fejlesz-
tésre, de tulajdonjog híján nem rendelkez-
hetett szabadon az ingatlan felett. Most új 
lehetőségek nyílhatnak meg, hiszen tulaj-
donosként a  város pályázati forrásokat is 
igénybe vehet majd a fejlesztésekhez. A tu-
lajdon-átruházási szerződés értelmében 
a területet még 15 évig az eddigi funkciói-
nak megfelelően – azaz szabadidős, sport- 

és  kulturális célokra – kell használni, ám 
ez nem jelent különösebb megkötöttséget, 
hiszen a  kéthektáros park, a  területén ta-
lálható 28 faház, a  színházterem, a  sport-
pálya, az  étterem és  a kiszolgáló épületek 
különösen alkalmasak közösségi rendezvé-
nyek befogadására. 

A polgármester köszönetét fejezte ki 
dr. Tuzson Bencének, aki országgyűlési 
képviselővé választását megelőzően te-
rületfejlesztési biztosként tevékenykedett 
a  kistérségben. Szaktudásával, tanácsaival 
és kapcsolataival rendkívül nagy segítséget 
nyújtott Gödnek. Meghatározó a  szerepe 
abban, hogy a tíz éven át sikertelen tárgya-
lási sorozat tavaly új irányt vett, és  végül 
megszülethetett az  ingatlan ingyenes át-
adásáról szóló kormányrendelet – hangsú-
lyozta Markó József.

Dr. Tuzson Bence parlamenti képviselői 
minőségében immár az állam képviseleté-
ben elmondta, nagy örömet jelent számára, 
hogy elérkezett ez a nap. 

– Politikusként, képviselőként felada-
tomnak tekintem, hogy az  országban – 
így Gödön is – folyamatosan növekedjen 
az  életminőség. Ehhez megfelelő eszkö-
zöket kell biztosítani az  önkormányzatok 
számára. Az  üdülőterülettel kapcsolatban 
immár tulajdonosként járhat el a  gödi 
önkormányzat, s  lehetőségeihez mérten 
folyamatosan fejlesztheti és  a lakosság 
rendelkezésére bocsáthatja ezt a  gyönyö-
rű üdülőparkot, amely kiválóan alkalmas 
például olyan közösségi alkalmak megren-
dezésére, mint ez a mai, a Madarak és fák 
napja. Kívánom, hogy e terület adottságait 
kihasználva szervezzenek olyan progra-
mokat, amelyek között mindenki megta-
lálhatja majd a  neki tetszőt, és  legyen ez 
az üdülőterület a gödiek számára a szabad-
idős, a közösségi és a szellemi élet kibonta-
kozásának tere. 

Koditek Bernadett

A kéthektáros, ősfás üdülőterület ideális helyszín pihenéshez, szabadidős , sport- és 
kulturális tevékenységekhez egyaránt

A hivatalos átadáson jelen volt (balról) Lenkei György, dr. Tuzson Bence, Markó József, 
dr. Pintér György és dr. Szinay József

Az üdülőterületen a faházak 
szomszédságában áll egy szép villaépület is 

VÁROSI VAGYON

Hivatalosan is az önkormányzat tulajdonába 
került a Duna-part Nyaralóházak
Kettős ünnepnek nevezte Markó József polgármester a május 11-én megrende-
zett Madarak és fák napját, hiszen e rendezvény kiemelt eseményeként került 
sor az  immár hivatalosan is az  önkormányzat tulajdonát képező Duna-part 
Nyaralóházak átadására. A  kéthektáros Duna-parti terület révén közel egy-
milliárd forintos ingatlanvagyonnal gyarapodott a város. 

KÖZÉLET

6



Június másodikán, a  vállalt határidő 
előtt közel két héttel készre jelentette 
a  kivitelező Szemper Plusz Kft . az  új 
óvodaépületet. A  négycsoportos, száz 
férőhelyes óvodaegység szeptembertől 
fogadja majd a gödi óvodásokat.

A június eleji műszaki átadáson jelen 
volt a tervező, Reszegi István okleveles 
építészmérnök, valamint a város több 
vezetője, továbbá a  kivitelező cég ré-
széről Szabó Tamás igazgató és néhány 
munkatársa.

Markó József polgármester dicsérte 
a  remek terv alapján szépen kivitele-
zett új épületrészt, amely az építésziro-
da és a generálkivitelező „kipróbált”, jó 
összhangú munkájának eredménye – 
csakúgy, mint a korábbian a volt Fácán 
étterem átalakításával létrejött óvoda-
egység. A város vezetője elmondta, ősz-

re megvalósulhat az a célkitűzés, hogy 
Gödön valamennyi óvodáskorú gyer-
mek az  önkormányzat saját intézmé-
nyeiben kaphat helyet. A polgármester 
ezt azzal együtt igen fontosnak tartja, 
hogy Gödön évek óta minden három-
éves kort betöltött gyermek óvodáz-
tatása megoldott volt a  magánkézben 
lévő partnerintézmények bevonásával. 
Mint kifejtette, a város az  intézményi 
férőhelybővítést egy nyolcosztályos ál-
talános iskola megépítésével szeretné 
folytatni – amelynek szükségességét 
már egy kormánydöntés is megerősíti.

Reszegi István az új épület kapcsán 
elmondta, hogy az  harmonizál a  volt 
Fácán étteremből átalakított régebbi 
óvodaépülettel, ám a mai kor minden 
igényét fi gyelembe véve, egyfajta fris-
sességgel, nyitottsággal tervezték az új 

óvodaegységet, amely egyébként egy 
zárt folyosóval csatlakozik a már meg-
lévőhöz. A  tervezés során a  megújuló 
energia használatára is fi gyelemmel 
voltak: az  épület tetején napelemek 
gyűjtik az  energiát, s  ez csökkenteni 
fogja a  fenntartási költségeket. Az  új 
épület alapját és födémszerkezetét úgy 
alakították ki, hogy szükség esetén 
újabb 100 férőhellyel bővíthető, emelet 
ráépítésével.

Popele Julianna, a  Beruházási Osz-
tály vezetője beszámolt arról, hogy 
a  műszaki átadással egy időben meg-
kezdődtek a  közbeszerzési eljárások 
az óvoda bútorzatára, a beltéri és a kül-
téri játékokra, a konyhafelszerelésekre 
és egyéb eszközökre. Augusztus végén 
várható az  új óvodaegység komplett 
felszereléssel történő hivatalos, ün-
nepélyes átadása. A  gyönyörű épület 
szeptembertől várja az óvodásokat. 

V. Pálfai Kinga

Május 25-én országszerte, így váro-
sunkban is lezajlott az  európai par-
lamenti választás. A Helyi Választási 
Iroda vezetője, dr. Szinay József cím-
zetes főjegyző tájékoztatása szerint 
Gödön a  szavazásra jogosult lakosság 
38,23 százaléka (5458 választópolgár) 
vett részt a  voksolásban, s  ezzel a  he-
lyi választópolgári aktivitás jelentősen 
felülmúlta a 28,97 százalékos országos 
részvételi arányt. 

A választások győztese Gödön is 
a  Fidesz-KDNP lett. A listát állító 
pártokra leadott szavazatok aránya 
az alábbiak szerint alakult. (Az össze-
hasonlíthatóság érdekében az érvényes 

szavazatok százalékos arányát a  gödi 
és az országos eredmények vonatkozá-
sában is közöljük.)

A választások eredményei megte-
kinthetők a  Nemzeti Választási Iroda 
honlapján: www.valasztas.hu

BERUHÁZÁS

Elkészült a Kastély Óvoda Fácán 
Óvodaegységének új épülete

A listát állító párt neve
A leadott 
érvényes 

szavazatok száma

Az érvényes 
szavazatok 

százalékos aránya 
Gödön

Az érvényes 
szavazatok 

százalékos aránya 
országosan

MSZP  436  8,01% 10,9%

SMS  11  0,2% 0,4%

FIDESZ-KDNP  2727  50,12% 51,48%

A HAZA NEM ELADÓ  35  0,64% 0,52%

JOBBIK  755  13,88% 14,67%

LMP  399  7,33% 5,04%

EGYÜTT-PM  509  9,35% 7,25%

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ  569  10,46% 9,75%

VÁLASZTÁSOK

A 2014-es európai parlamenti választások gödi eredményei

A modern óvodában minden csoportnak napellenzős teraszt és saját játékteret alakítottak ki  

Az óvoda műszaki átadását június 2-án 
tartották
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Akár gyalogosan, kerékpárral vagy 
autóval közlekedünk Gödön, főleg 
a  főbb útvonalak mentén, bizony 

szemet szúr, hogy a különböző vállalkozá-
sok, üzletek eltérő módon kezelik a reklám-
célú felületeiket. Akad, aki csupán a  por-
táján és annak közvetlen környezetében, 
mások azonban jóval nagyobb távolságban  
is használják a közterületet,  a saját tulajdo-
nú és a más tulajdonába tartozó területet 
hirdetési célra. Egyes vállalkozások esztéti-
kus, igényes táblákat készíttetnek, míg má-
sok berendezéseiről ugyanez nem mond-
ható el. Összességében a  kép eklektikus, 
szabályozatlan – de immár nem sokáig.

Göd teljes közigazgatási területén 2014. 
június 1-jét követően új vagy megrongá-
lódott reklámtáblát pótolandó – a 0,5 m2-t 
meg nem haladó felületű megállító tábla 
kivételével – csak a rendelet mellékletében 
meghatározott méretekben és kivitelben 
lehet hirdetőberendezést létesíteni. Az  e 
rendelet hatályba lépése előtt jogszerűen el-
helyezett reklámtáblák és hirdetési felületek 
esetében a rendeletalkotó 2015. június 30-ig 
ad haladékot a  tulajdonosoknak, hogy át-
alakítsák vagy megszüntessék azokat.

Az újonnan létesítendő, rögzített hir-
detőberendezések kivitelére vonatkozóan 

kétfajta lehetőséget határozott meg az ön-
kormányzat, fa-, illetve fémkeretes kivitel-
ben.

Néhány főbb szabály
Általánosságban elmondható, hogy az  üz-
leti tevékenységhez kapcsolódó cégtábla, 
illetve cégér elhelyezése a működési helyen 
(az üzlethelyiség falán vagy a  kerítésen) 
nem engedélyköteles, ám a méret felső ha-
tára egy négyzetméter, és a  tábla egyik ol-
dala sem haladhatja meg a 125 centimétert. 
A nyitvatartási időben az üzlet elé kihelye-
zett és zárás után bevett (legfeljebb 2 db), 
a fent említettnél nem nagyobb megállító 
tábla is engedélymentesen, illetve közterü-
let-használati díj fizetése nélkül kihelyezhe-
tő. Ezek a táblák nem zavarhatják a közúti, 
és nem akadályozhatják a gyalogosforgal-
mat. Ugyancsak díjmentes az adott ingatlan 
bérbeadását vagy eladását segítő hirdetés 
kihelyezése az ingatlanon, egy négyzetmé-
teres felületig. Két héten át tehető ki egy 
kulturális, gasztronómiai vagy egyéb célú, 
meghatározott időszakra szóló hirdetés 
(például molinó), ha annak mérete a  két 
négyzetmétert nem haladja meg. E  hir-
detőberendezéseknél fontos előírás, hogy 
azok tartalmának összhangban kell lenni-

ük az adott ingatlanon folytatott tényleges 
tevékenységgel.

A hirdetőberendezés más tulajdonát ké-
pező ingatlanon csak az ingatlan tulajdono-
sának írásbeli engedélye alapján helyezhető 
el. A megállító tábla kivételével hirdetőbe-
rendezés közterületen csak közterület-hasz-
nálati engedély birtokában helyezhető el 
Göd Város Önkormányzatának a közterü-
letek használatáról szóló [34/1991. (XI. 20.)] 
rendeletében foglaltak szerint. A tulajdono-
si, illetve a közterület-használati engedélyt 
az építési engedély kiadása iránti eljárásban 
vagy a  településképi bejelentési eljárásban 
a kérelmezőnek csatolnia kell.

Amennyiben a hirdető az imént emlí-
tetteknél akár nagyobb, akár több, akár 
másféle kivitelű, akár más helyen lévő hir-
detőberendezést óhajt kihelyezni vagy meg-
tartani, illetve nem rendelkezik a terület 
tulajdonosának engedélyével, akkor fontos 
és sürgős teendője van! Az ilyen hirdetőbe-
rendezések létesítését vagy fennmaradását 
a rendelet településképi szempontból érzé-
kenynek tekinti, így azoknak át kell esniük 
az – illetékmentes - úgynevezett település-
képi hatósági eljáráson.

A tulajdonos minden hirdetőberendezé-
sen köteles azonosítható módon feltüntetni 
a cég nevét vagy a saját nevét, továbbá a szék-
helyét, illetve lakóhelyét, valamint – tele-
pülésképi, építési-engedélyezési eljáráshoz 
kötött esetben – az engedélynek (vagy a be-
jelentésnek) a hatóság által kiadott számát.

Az elhelyezett hirdetőberendezésnek 
vagy a közzétett hirdetménynek az eredeti 
állapot megőrzése érdekében történő folya-
matos karbantartása a  hirdetőberendezés 
tulajdonosának vagy a hirdetmény közzéte-
vőjének feladata és kötelessége.

Lényeges változás továbbá, hogy úgy-
nevezett óriásplakát (6 négyzetméternél 
nagyobb hirdetési felület) magántulajdonú 
ingatlanon belül nem helyezhető el, kivéve, 
ha a hirdetés tartalma az adott ingatlanon 
belül végzett vállalkozói, üzleti tevékeny-
séghez szorosan kapcsolódik.

E szabály alól nem adható felmentés. 
A  településképi jóváhagyás itt is kötelező. 
A megszűnt tevékenységhez kötődő hirde-
tőberedezést le kell szerelni.
A rendelettel, annak alkalmazásával, 
az engedélyezési eljárással és minden egyedi 
esettel kapcsolatosan bővebb felvilágosítás 
kérhető az alábbi elérhetőségeken: 
Tarjányi Judit főépítész: foepitesz@god.hu, 
(27) 530-064/208-as mellék 
Dr. Nagy Atilla aljegyző:  aljegyzo@god.hu, 
(27) 530-030.

V. Pálfai Kinga

VÁROSKÉP

A reklámtáblák és a hirdetőberendezések 
szabályozása
Esztétikus és rendezett városkép kialakítására törekedett az  önkormányzat 
mint rendeletalkotó, amikor az egységes hirdetési felületek kialakítását célozta 
meg. A szabályozás kiterjed a felület nagyságától kezdve a méreten át a meny-
nyiségig minden kérdéskörre.

A reklámtábla-rendelet megalkotásának célja mindenekelőtt a városkép rendezettségének 
fokozása
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BERUHÁZÁS

A Duna-parti lépcsők 
felújítása
Göd Város Önkormányzata 2013-ban 5 689 885 Ft 
támogatást kapott a dunai révátkelőhelyek korsze-
rűsítésére, illetve felújítására.

A pályázati támogatás fedezetet nyújt a  Felső-
göd–Surány komplejáró lépcsőjének és lépcső-
korlátjának korszerűsítésére és felújítására, illetve 
az  Alsógöd–Szigetmonostor dunai átkelőhely alsó 
(meder) lépcsője és a felső (terméskő) lépcsője biz-
tonsági védőkorlátainak bontási és helyreállítási 
munkáira, valamint az U-10188 kikötőponton a ja-
vítási munkákra.

A pályázati támogatás 70 százalékos, a szükséges 
önrészt részben az önkormányzat, részben a komp 
üzemeltetője biztosította.

Többen megkérdőjelezték a  gödi közéleti listán, 
hogy miért vált szükségessé a felújítás, és mi garan-
tálja a szakszerű kivitelezést. Popele Julianna beru-
házási osztályvezető válaszolt az e-mailekben, illet-
ve az olvasóink nevében feltett kérdéseinkre:

– Az 1930-as évek táján létesített hasított termés-
kőből épült lépcső a  Duna irányába megcsúszott. 
Ezt a  környezetében jelentkező fakadóvizek okoz-
ták. Ezáltal az alapozás nélküli szerkezet járófelüle-
tén szintbéli elmozdulások keletkeztek.

A  fakadóvizek elvezetésének céljából a  lépcső-
szerkezet alá dréncső-hálózatot építettek ki és 
geotextília-szigetelést alkalmaztak. Az  eredeti ter-
méskövek felhasználásával biztosították a  lépcső-
szerkezet kétoldali megtámasztását, mely szintén 
megoldandó feladat volt, elkerülendő az  esetleges 
későbbi elmozdulást. A támfalak közötti egyenletes 
járófelület kialakítása friss vágású bazalt kockakö-
vek beépítésével történik, hegesztett hálós vasalású 
betonalapra „rádolgozva”. A szerkezeti átalakítás és 
felújítás során fi gyelembe kellett venni a  tereplép-
csőkre vonatkozó előírásokat. Egyébként az erede-
ti termésköveket azért kellett új kövekkel pótolni, 
mert a  régi a  lépcsőfokok magassága és szélessége 
rapszodikusan változott, ezért az azon való közle-
kedés balesetveszélyes volt.

VPK

STRANDÉLET

Nyári nyitvatartási renddel üzemel 
a termálvizű strand
A termálfürdő május 1-je óta nyári nyitvatartási idővel és a felújí-
tott strandmedencével várja kedves vendégeit. A fürdő reggel hat-
tól este nyolcig, a pénztára reggel héttől este hétig szolgálja a für-
dőzni vágyókat.

A strand területén számos karbantartási, felújítási munkára került 
sor az elmúlt időszakban. A zavartalan üzemeltetés biztosítása érdeké-
ben sok területen „láthatatlan” beavatkozások valósultak meg, például 
csövek, vezetékek cseréjével. A  látogatóknak valószínűleg a  meden-
cetérben elhelyezett padok, a kinti öltözők felújítása, festése, a benti 
öltözők kifestése, az  armatúrák cseréje fog feltűnni, csakúgy, mint 
a jelenleg is folyó gyepesítés, virágosítás. Külön dohányzásra alkalmas 
helyeket is kijelöltek, így a nemdohányzók és a dohányosok is élvezhe-
tik a strand szolgáltatásait, egymás zavarása nélkül.

A jegyárak változatlanok, a pénztári órákon kívül belépni csak bér-
lettel lehet.

Jegyek Felnőtt
Gyermek és
nyugdíjas

Felnőtt 
Göd Kártya

Napi jegy 1100 Ft 650 Ft 550 Ft

Belépő 6-8-ig vagy 17 óra utáni időszakra 600 Ft 450 Ft 350 Ft

10 alkalmas bérlet 8000 Ft 5500 Ft 5000 Ft

10 alkalmas bérlet 6-8-ig vagy 17 óra utáni 
időszakra

5000 Ft 3500 Ft 3000 Ft

Gyermekjegy 2-től 14 éves korig váltható. Diákok részére érvényes di-
ákigazolvánnyal váltható gyermekjegy.

Május elseje óta a strandmedence is várja látogatóit

Június közepén adják át a Duna-partra levezető, 
felújított lépcsőt
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KÖSZÖNTÉS

Nyolcvanadik születésnapján 
köszöntötték Nagy Gábort
Családja mellett szülőhelyéről, Hajdúhadházról is érkeztek 
vendégek az ünnepelthez, akinek a  jubileumi évfordulón 
Markó József, Lenkei György és Csányi József is gratulált.

Nagy Gábor hosszú éveken át az  önkormányzat meg-
bízásából kezelte, karbantartotta és gondozta a gödi kis-
erdőt, és az  ő nevéhez fűződik a  Madarak és fák napja 
rendezvény gödi meghonosítása is. 1995-ben szervezték 
meg első alkalommal a gödi gyerekeknek, családoknak ezt 
a napot, amely a természet szeretetéről és védelméről szól. 
A  14 hektárnyi erdő kiváló terepet nyújtott a  szabadtéri 
rendezvénynek, s évről évre egyre több vendéget vonzott. 
Ugyan néhány éve a  Búzaszem Iskola vállalta át az  ese-
mény szervezését, Gábor bácsi megmaradt az Örökös Há-
zigazda szerepében.

A kiserdővel kapcsolatban Gábor bácsi elmondta, re-
méli, a terület kezelése továbbra is kiemelt feladat marad, 
s Göd egyik ékessége méltó módon becsben lesz tartva.

– Annak örülnék a  legjobban, ha az  általános iskolá-
soknak több tanórát szerveznének kint a  természetben, 
megismertetnék velük a mi parkerdőnket, növény- és ál-
latvilágát, kedvükre gyönyörködhetnének a  természet 
szépségében. Ha már annak idején sikerült megakadá-
lyozni azt, hogy a területet felparcellázzák, ma is vigyázni 
kell arra, hogy tönkre ne menjen. Bánt engem, amikor azt 
látom, hogy eldobálják a szemetet, megrongálják a ligetet 
körülvevő kerítést, a tanösvény tábláit tönkreteszik. Göd-
nek ez az  erdő lehetne az  egyik büszkesége – számomra 
még a gyönyörű Duna-partnál is kedvesebb…

V. Pálfai Kinga

Az ünnepeltnek dr. Pintér György alpolgármester adta át 
a köszöntő oklevelet

Terített asztal mellett ünnepelték a kerek évfordulót

Nyugdíjasok Akadémiája Gödön
Az Alapszolgáltatási Központ szervezésében és Göd Város Ön-
kormányzata meghívására a Városháza dísztermében „Elesettek 
vagyunk” címmel tartott kihelyezett előadást a Zsigmond Király 
Főiskola Nyugdíjas Akadémiája. Varga Erika és dr. Jászberényi 
József a  sokakat érintő, a  hétköznapokban gyakran előforduló 
balesetveszélyes helyzetekre kínált fi zikai, szellemi és lelki meg-
előzési technikákat.

Évente sok ezer 65 év feletti esik el – egyes felmérések szerint 
minden harmadik időskorú személy. Az  esések komoly követ-
kezményekkel járhatnak, a combnyak- és a medencetörésnek pe-
dig igen erős kihatása lehet az idősek életminőségére. 

Nehéz, ám szükséges belátni, hogy a kor előrehaladtával a test 
nem bírja azt a „tempót”, amelyet gondolataink és vágyaink dik-
tálnak. Már egy egyszerű, korábban különösebb kihívást nem je-
lentő mozdulat is kibillenthet az egyensúlyunkból, csontozatunk 
ritkul, ízületeink megkopnak, izmaink gyengülnek. 

Érdemes mindent elkövetni fi zikai környezetünk biztonságo-
sabbá tételéért is, csúszásmentessé tenni a  padlót, a  lépcsőket, 
megfelelő lábbelit választani, éjjeli fényt felszerelni a lakásban – 
és ha szükséges: segítséget kérni. 

A gondolatébresztő előadás az  elsősegélynyújtás alapjaival is 
foglalkozott, hiszen ezen ismeretek felfrissítésére a nagymamák-
nak és a nagypapáknak is szüksége lehet.

V. Pálfai Kinga

95. születésnapi köszöntés
Vágvölgyi Józsefné Tilda nénit köszöntötte a város nevében má-
jus 16-án, kilencvenötödik születésnapja alkalmából dr. Pintér 
György alpolgármester. A miniszterelnök kézjegyével ellátott 
oklevelet egy csokor gyönyörű virág kíséretében adta át, majd 
hosszasan elbeszélgetett az ünnepelttel, aki remek történetekkel 
szórakoztatta nem mindennapi vendégét.

Tilda néni zebegényi születésű, Gödre 1938-ban került, ami-
kor férjhez ment. Öt gyermeke, hét unokája és két dédunokája 
is köszöntötte a szépkorú asszonyt. Női szabóként kisgyermekei 
mellett otthon dolgozott, majd egy budai, később pedig egy fel-
sőgödi szövetkezetben folytatta a munkát. 

A mai napig nagyon szeret énekelni, sokáig tagja volt a temp-
lomi kórusnak. Egyik lánya, Éva, az otthoni, meghatározóan sok 
zenei élmény hatására lett zenepedagógus: szolfézs- és hegedű-
tanár.

Nyaraljon a Duna-parton!
A gödi Duna-part Nyaralóházak megújult szolgáltatá-
sokkal várja a táborozni vágyó egyesületek, munkahelyi 
közösségek, iskolai osztályok, baráti társaságok jelent-
kezését! Rendezvények és esküvők lebonyolítását is vál-
laljuk. Részleteket megtudhat a  www.nyaralohazak.hu 
honlapon és a (06 20) 236-0223-as telefonszámon.
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A vezetőség két tagja, Eisler Emil és Heyek 
Ede írták alá azt a  kötelezvényt, melynek 
értelmében 2400 aranykorona jelzálogköl-
csönből megvásárolhatták a ma is meglévő 
tűzifecskendőt, továbbá vehettek egy lajtos 
kocsit, létrákat, szerelvényeket és 
a  Holubecz János parancsnok 
mellett működő tizenkét 
önkéntes tűzoltónak nyá-
ri egyenruhákat. A  fel-
szerelések ideiglenesen 
egy kocsiszínbe kerül-
tek, mígnem 1912-ben 
saját erőből felépítették 
azt az  őrszobával ellátott 
szerházat, amely ma is áll 
a Bozóky téren.

Az egykori tűzoltószertár épületében 
– közös reményeink szerint – idén ősszel 
megnyílhat egy emlékszoba, melynek lét-

rehozásában a József Attila Művelődési Ház 
oroszlánrészt vállalt. Erről kérdeztük Szabó 
Zsuzsa igazgató asszonyt.

– A tűzoltószertár épületét abban a szel-
lemben szeretnénk felújítani, ahogyan azt 

annak idején közösségi összefo-
gással létrehozták. E  nemes 

ügyet felkarolta  a városfej-
lesztési bizottság és a kép-
viselő-testület. Az  ács-
munkák nagy részét 
szakoktatóik vezetésével 
már elvégezték a  piaris-

ta diákok, de segítettek 
építési vállalkozók, keres-

kedők és magánszemélyek is. 
Hosszan sorolhatnám a  támoga-

tóinkat, s csupán azért nem teszem, mert 
a számuk hétről hétre növekszik. A kialakí-
tandó emlékszoba a művelődési ház kezelé-

sébe kerül, s terveink szerint hetente egyszer 
fogadná a látogatókat. Egy állandó kiállítást 
hozunk létre az önkéntes tűzoltóegylet em-
lékére. Tablókon mutatjuk be a korabeli fo-
tókat, írásos dokumentumokat, okleveleket, 
s vitrinekben a tárgyi emlékeket, többek kö-
zött az igazi kuriózumnak számító bőrsisa-
kokat és a tűzoltóparancsnoki egyenruhát.

Az emlékhely létrehozásában a Retró Ady 
Klub is tevékenyen részt vesz. Erről Gallé 
Gábor klubvezető számolt be lapunknak.

– Két éve kezdtük gyűjteni a tűzoltóegylet 
relikviáit. Ebben Láng József helytörténész, 
Göd kiváló krónikása járt az élen. De Csillag 
József tűzoltó özvegyétől, Juhász Ilonától is 
kaptunk értékes dokumentumokat, tárgyi 
emlékeket. Szabó Zsuzsa ragyogóan mene-
dzseli ezt a munkát. Amikor szólt nekünk, 
mentünk mi is, a két képviselővel és a kő-
műves diákokkal együtt lapátoltuk, talics-
káztuk a levert stukatúrt. .Volt, aki pogácsát 
hozott, szendvicset, üdítőt. Ha szükséges, 
a belső munkákban és a takarításban is se-
gítünk. Minden dolgos kézre, minden ado-
mányra szükségünk lesz.

Walter Béla

Gödön elhunytak
Molnár Jenő 56 éves
Hantos Józsefné (sz.: Nagy Emma) 90 éves
Páli Tiborné (sz.: Lőrincz Edit Ilona) 85 éves
Staller Sándorné (sz.: Csapó Éva) 54 éves
Haulik Imréné (sz.: Kovács Margit Irén) 92 éves
Szőllősy Pál József 89 éves
Farkas István 57 éves
Szentirmai Ferenc József 64 éves

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
Farkas Dezsőt utolsó útjára elkísérték és részt 
vettek a gyászmisén, a temetésen, s osztoztak 
velünk a fájdalmunkban.
Köszönetünket fejezzük ki orvosainak, 
valamint a Lámpás ’92 Alapítványnak és a Gödi 
Alapszolgáltatási Központ dolgozóinak, akik 
betegségében segítségére voltak, illetve részt 
vállaltak élete alkonyának elviselhetővé és 
szebbé tételében.

Farkas család

2014. április 25. és május 23. között
Gödön házasságot kötöttek
Szekeres József és Sófalvi Sarolta
Borbély Attila és Bogdányi Eszter
Botos Zoltán Gábor és Solymos Vera Franciska
Günes Mehmet Tahir és Túri Tatjana
Tárnoki Gergely és Talabos Zsuzsanna
Lendér Henrik Balázs és Cseke Diána
Váraljai Zoltán és Vörös Csilla
Krajcsi Gyula és Hegedűs Piroska
Sütő Miklós és Putnoki Ildikó

kocsit, létrákat, szerelvényeket és 
parancsnok 

azt az  őrszobával ellátott 
szerházat, amely ma is áll 

annak idején közösségi összefo-
gással létrehozták. E  nemes 

ügyet felkarolta  a városfej-

kedők és magánszemélyek is. 

Adománygyűjtő akció
Bányai Alfonz szobrászművész készített egy bronz emlékplakettet, amelyet 10 ezer 
forintért bárki megvásárolhat. A  befolyó pénzeket az  emlékhely fenntartási, illetve 
karbantartási munkáira fordítják. Mindazoknak, akik bármekkora, akár néhány száz 
forintos összeggel is hozzájárulnak az emlékhely kialakításához, adományukat egy ez 
alkalomra készült díszoklevéllel köszönik meg a művelődési ház munkatársai. A gödi 
polgárok adományaikkal a József Attila Művelődési Házban vagy a Retró Ady Klub-
ban jelentkezhetnek.

Meggyőződésünk, hogy amit elődeink száz évvel ezelőtt megtettek, arra mi is képe-
sek vagyunk.

ÖSSZEFOGÁS

Emlékhely a bátraknak
1910 májusában a mai Ady Endre úton porig égett egy fáskamra, nagy riadal-
mat keltve a környéken lakók körében. Ám a riadalom tettre sarkallta az em-
bereket: a nyár elején megalakult a Felsőgödi Telepesek Önkéntes Tűzoltó Tes-
tülete. Az alapító atyák egyszer s mindenkorra 30 koronát, míg a pártoló tagok 
évi 4 korona tagsági díjat fi zettek a közös kasszába.

A felsőgödi tűzoltótestület tagjai. A felvétel 1933-34 tájékán készülhetett. (A fotó Steuer 
András tulajdona)
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KÖZBIZTONSÁG

Kommandósok, lovak és hajó 
a Dunakeszi Rendőrkapitányságon

Nyílt napot tartott a  kapitányság a  területén élők 
számára május elején. A rendezvényt immár má-
sodik alkalommal, a tavalyi, első nyílt napot öve-

ző siker okán szervezték meg.
Fótról, Gödről és Dunakesziről több száz gyermek ér-

kezett a kapitányság meghívására a nyílt napra. A testület 
munkatársai több állomáson várták izgalmas feladatok-
kal, érdekes bemutatókkal az  óvodás és iskolás gyereke-
ket, de a felnőttek is érdeklődve fi gyelték a nyomrögzítés 
technikáit, próbálták ki a rendőrségi autókat, motorokat, 
mentőhajót; drukkoltak a jól kiképzett rendőrkutyáknak, 
s ültek a rendőrségi lovak hátára.

A gyerekek számára a nyílt napot megelőzően rajzver-
senyt is hirdettek a kapitányság munkatársai, a díjazottak 
pedig az  esemény megnyitóján kapták meg jutalmaikat. 
Idén nem csupán ők vehettek át emléklapot, mivel Tóth 
Csaba rendőrkapitány egy új elismerésről is „rendelke-
zett”. A kapitányság kötelékében dolgozók közül a huza-
mosabb ideje magas színvonalon szolgáló, kiemelkedő 
szakmai munkát végzők közül ezúttal tizenhét főnek adott 
át emlékplakettet a testület vezetője. A rendőrség munká-
jának önzetlen támogatásáért az Önkormányzat nevében 
Dióssi Csaba polgármester is részesült az elismerésben.

A program létrejöttében közreműködött Dunakeszi 
város Önkormányzata, a  Pest megyei Baleset-megelőzési 
Bizottság, a Pest megyei Bűnmegelőzési Bizottság, a Vö-
röskereszt helyi szervezete, a Készenléti mentősök, a Tűz-
oltóság és a Vízi Rendészet.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dióssi Csaba 
polgármester, dr. Molnár György jegyző, dr. Bíró Attila, 
a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője, dr. Bozó Zoltán rendőr 
dandártábornok a gödöllői, és Latorovszky Gábor rendőr 
alezredes, a váci rendőrkapitányság vezetője.

A nyílt nap elsődleges célja, hogy a kapitányság területén 
élők számára megteremtse a lehetőséget arra, hogy a rend-
őr séggel és annak tevékenységeivel megismerkedhessenek, 
s a gyerekek kicsi kortól kezdve megtanulhassák: a rendőr 
hivatása az, hogy segítsen. A  közvetlen kapcsolat pedig, 
amelyre ilyenkor is lehetőség nyílik, hatalmas szerepet tölt 
be a bűnmegelőzés területén.

VéPéKá

KÖZTEREINK

Rongálás a Várdombon
Míg az egyik ember abban leli örömét, ha létrehoz valamit, 
épít-szépít, s ezáltal a közössége javára van, más abban éli 
ki magát, hogy tönkreteszi a közös vagyont.

Csányi József képviselő elmondta, hogy a  körzetében 
több játszóteret, pihenőligetet sikerült létrehozni az elmúlt 
években, amelyeknek okkal örülnek az ott élők, illetve pél-
dául az Albakertben a kerékpárúton közlekedők is. A kö-
zelben lakók közül akad, aki önzetlenül nyírja le hetente 
a füvet, mások facsemetéket, virágokat ültetnek.

A Várdombon azonban másféle irányt vett a  történet. 
A  játszótér elhanyagolt, szemetes, pedig több szemét-
gyűjtőt is elhelyeztek ott. A körbekerített játszótér kapu-
ját rendszeresen nyitva felejtik, ezzel lehetőséget teremtve 
arra, hogy a kutyák a homokozóban végezzék el a dolgu-
kat. Ez  már önmagában is éppen elég probléma. Május 
elején pedig valaki szánt szándékkal tönkretette a kerítést, 
több méter hosszú szakaszon. Ezzel a  közvagyont ron-
gálta, ugyanis a helyreállítást a teljes közösség fi zeti meg. 
Azok is, akik időt és energiát nem kímélve tesznek oly so-
kat a közjóért.

Üzenjük Neked, Kedves Rongáló, aki tettedet nyilván 
nem gondoltad végig alaposan, hogy viselkedésedért fele-
lősséggel tartozol. Te – vagy a szüleid. A gödiek szeretik 
a  rendezett környezetet, a  kulturált pihenési, kikapcso-
lódási lehetőségeket, és megjavítják, amit tönkretettél. 
De biztos lehetsz abban, hogy nem veregetik meg a vállad, 
ha rajtakapnak, amikor legközelebb kárt okozol.

Csányi  József képviselő arra kéri  a környéken élő la-
kosokat, hogy ha a rongáló kilétéről  bármilyen infor-
mációjuk van, keressék őt a kövekező telefonszámon: 
(06 30) 817 -3816

V. Pálfai Kinga

A nyílt napon látványos és igen közkedvelt program volt a kutyás 
bemutató

Ezúttal a kerítést rombolták le több méteres szakaszon
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Húsvét alkalmával tojáskere-
sést szerveztünk Nevelek kül-
területén, amelyen 17 család 

vett részt 23, másfél és 10 éves kor kö-
zötti gyermekkel. A  gyerekek játékos 
ügyességi feladatokat teljesítve szerez-
hettek nyuszi matricás képeslapot és 
hímes tojást. Az  összejövetel remek 
hangulatban zajlott, szeretnénk belő-
le hagyományt teremteni. Köszönet 
a szervező családoknak!

A tojáskeresést megelőzően a  szer-
vezők megtisztították a  Natura2000 
terület egy részét a szeméttől és a ku-
tyapiszoktól. Ezt követően, május 10-
én az országos Te Szedd! akció kereté-
ben a Nevelek és Göd határán található 
nádasból 17, a  Kiserdőből pedig 65 
zsák szemetet gyűjtöttek a  program-
ra jelentkező önkéntesek. Köszönjük 
a munkájukat, s reméljük, a szép kör-
nyezetet sokáig megőrizhetjük.

A csatornázás előkészületei
A neveleki önkénteseknek mostanra 
az  itt lakók nagy részéhez sikerült el-
juttatniuk a  csatornázással kapcsola-
tos kérdőíveket. Eddig 272 tulajdonos 
válasza érkezett vissza hozzánk: döntő 
többségük támogatja a csatornaépítést. 
Húsvét óta folyamatosan zajlik a telek-
tulajdonosok megkeresése is. Kérjük, 
hogy aki tud elérhetőséget hozzájuk, 
mielőbb jelezze az  info@nevelek.hu 
e-mail címen vagy személyesen a Nyár 
utcai trafikban! A csatornázással kap-
csolatos igényfelmérést június 30-ával 
le szeretnénk zárni. Várhatóan addig-
ra összegyűlik a  víziközmű-társulat 
szervezőbizottságának megalakításá-
hoz szükséges számú támogató szán-
déknyilatkozat. A  szervezőbizottság 
feladatai között szerepel többek kö-
zött előzetes csatornaterv és műsza-
ki-pénzügyi számítás készítése, me-
lyek lehetővé teszik az  egy ingatlanra 
eső beruházási költség nagyságrendi 
becslését. Ezekkel kapcsolatban a Gödi 

Önkormányzat segítségét kértük. 
Markó József polgármester támogatá-
sáról biztosította a nevelekieket.

Kérjük, hogy aki valamilyen oknál 
fogva idáig nem küldte vissza a kérdő-
ívet vagy esetleg kimaradt a szórásból, 
feltétlenül jelentkezzen az  önkéntesé-
nél vagy a Nyár utcai trafikban! 

Egyesület alapítása
Április 27-én 24 alapító taggal megala-
kult a Neveleki Szomszédok Település-
rész Fejlesztési és Kulturális Egyesület. 
Az egyesület legfontosabb célkitűzése, 
hogy a  lehetőségeinkhez mérten hoz-
zájáruljunk Nevelek fejlesztéséhez, és 
létrehozzuk a neveleki lakóközösséget. 
Az  egyesület alapszabálya, fő célki-
tűzései és eddigi eredményei elérhetők 
a  www.nevelekiszomszedok.hu webol-
dalon. Aki egyetért céljainkkal és haj-
landó havi 500 Ft tagdíjjal támogatni 
azokat, kérheti felvételét a  tagok közé 
az  egyesulet@nevelekiszomszedok.hu 
e-mail címen.

Telekocsi Program
Milassin Ákos felvetése alapján a Neve-
leki Szomszédok Egyesület szervezésé-
ben kezdeményezés indult, amelynek 
lényege, hogy a  személygépkocsival 
közlekedő nevelekiek szabad férőhe-
lyeiket kihasználva fuvarozzák az erre 
őket megkérő szomszédaikat a  vasút-
állomásra, Budapestre vagy Vácra. 
Katona Dóra jóvoltából elkészült Ne-
velek logója, mellyel megjelölhetjük 
a programra jelentkezők autóit. 

Első lépésként szeretnénk kialakíta-
ni a felhasználók körét, és minél ismer-
tebbé tenni az akciót. Kezdetben a vas-
útállomásról hazafelé igyekvő utasokat 
fogjuk szervezett formában fuvarozni. 
A logóval megjelölt neveleki autók ha-
zafelé megállnak a  vasútállomás mel-
lett a Vasút utcában a Deák Ferenc utca 
sarkán, és megvárják a  legközelebbi 
vonatot, a  potenciális utasok pedig 
bekopogtathatnak. A  menetrendről 
aktuális információk találhatók az in-
gyenesen letölthető VonatDroid okos-
telefonos alkalmazáson illetve a www.
elvira.hu oldalon. A  gyalogosoktól 
csak annyit kérünk, hogy sétáljanak el 

a sarokig, hátha áll ott autó. Reméljük, 
hogy az azonos időben járóknak így si-
kerül megismerkednük egymással, és 
hosszabb távon is működőképes ma-
radhat a közösségi közlekedés.

Kérünk minden autóst és utast, aki 
részt szeretne venni a Telekocsi Prog-
ramban, jelentkezzen a  telekocsi@
nevelek.hu e-mail címen.

A Kálmán utcai híd 
környezetének rendbetétele
A korábban megrongált pihenőpa-
dunk valóságos lavinát indított el. 
Gallé Gábor, a  gödi Retró Ady Klub 
vezetője támogatásával elkezdődött 
egy kis közpark építése a híd neveleki 
oldalán. Önkéntesek több alkalom-
mal tisztították, gazolták a  területet, 
az  Önkormányzat pedig kivágatta 
a veszélyes fákat és elszállítatta a  sze-
metet. A  nehezen írtható japán kese-
rűfű ellen egy „trükköt” eszeltünk ki: 
fekete fólia alatt 4-6 hét múltán kiég 
a  növény, így terveink szerint őszre 
füvesíthető a terület. Dr. Pintér György 
alpolgármester jóvoltából kaptunk egy 
szemetest is, ezt a füvesítés után a pad-
dal és a hirdetőtáblával együtt telepít-
jük. Ha elkészül a  rekonstrukció, kö-
zösségi térként és a  telekocsi rendszer 
neveleki találkozási pontjaként is sze-
retnénk használni ezt a területet.

Járdaépítés
A csatornázás előkészítésével foglal-
kozó önkéntesek a „házalásaik” során 
igyekeztek felmérni, milyen fejlesztési 
igényei vannak a neveleki lakosoknak. 
Ennek alapján az út- és csatornaépítés 
mellett a  nevelekiek az  egyik legfon-
tosabb célnak a  Szegfű utca aszfaltos 
része melletti járda kialakítását tart-
ják. Így sokkal biztonságosabb lehetne 
mind az  autós, mind a  gyalogos köz-
lekedés. A  beruházást a  Gödi Önkor-
mányzat is támogatja. A járda első, kb. 
65 méteres szakaszát a Neveleki Szom-
szédok Egyesület építteti meg, vár-
hatóan még ebben az évben. Kérjük, 
hogy jelentkezzen Séra Dánielnél aki 
hajlandó a beruházáshoz néhány ezer 
forinttal hozzájárulni.

A neveleki önkéntesek

SZŐD-NEVELEK HÍREI

Tavaszi közösségi megmozdulások
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Második alkalommal adott otthont a Duna-part Nyaralóházak a Madarak 
és fák napi rendezvénynek. Az üdülőterület jelentősége a gödiek szemében 
azonban alaposan megnőtt az elmúlt egy esztendő során.

Ünnepélyes területátvétel
Az egész napos családi rendezvény jó alkalmat kínált arra, hogy a tavaly de-
cemberi kormánydöntést követően a  Duna-part Nyaralóházak területét hi-
vatalosan is a gödiek birtokába adják. Ünnepélyes keretek között, a Nyaraló-
házak színháztermének színpadán dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő 
a kormány nevében adta át a jelképes kulcsot Markó József polgármesternek. 

Programkavalkád
– A  változékony időjárás ellenére szinte valamennyi tervezett programja 
rendben lezajlott a  Madarak és fák napi eseménynek – mondta el Horváth 
Szilárd, a  Búzaszem Iskola egyik alapítója. – Az  iskola negyedik esztendeje 
vesz részt a  szabadtérre szánt egész napos esemény szervezésében, s  ugyan 
aznap reggel az eső nem hiányzott kifejezetten, ám az időjárás kedvező vál-
tozásában bízva ismét nekidurálta magát a  csapat, s  azt kell mondanunk, 
hogy sikeres rendezvényt zártunk. Bár nem a tervezett szabadtéri helyszínen, 
de több mint százhetven gyermek 
lépett fel a  színházteremben. Há-
rom tánciskola képviseltette magát: 
Takács Edit és balettosai, a GDSE és 
a  GREASE TSE táncos növendékei; 
valamint a  GSE több szakosztálya, 
mások mellett a  kajakosok és a  tol-
laslabdások, de látványos bemutatót 
tartottak a  búzaszemes barantások 
is. Szavalatokkal érkeztek a  Huzella 
Tivadar Általános Iskola diákjai, 
s népzenész növendékeink is muzsi-
káltak. A színházterem előcsarnoká-
ban kézműves-foglalkozások várták 
az érdeklődőket, a gyermekkönyvtár 

GYERMEKRAJZVERSENY

Rajzokban mondták el
A Madarak és fák napja alkalmából idén is meg-
hirdettük gyermekrajz-pályázatunkat, mégpedig 
az alábbi témákban:
•  Kányádi Sándor „Tarlón túzok lépeget” című versé-

nek vagy megzenésített változatának illusztrációja
•  A túzok a puszta szimbóluma
•  Az év fája a mezei juhar
Összesen 136 pályamű érkezett, s 33 egyéni és 5 cso-
portdíjat ítélt oda a zsűri. A beadott munkák között 
volt akvarell, pasztellkréta-, illetve zsírkrétarajz, 
filctollal, ceruzával és kollázstechnikával készített 
mű, de kaptunk kifestett madáretetőket és egy ins-
tallációt is.

A munkák zsűrizését Borbély Ferenc Gusztáv 
grafikusművész és Farkas Csaba festőművész vé-
gezték: értékelték a  kreativitást, a  szabadon szár-
nyaló fantáziát, a  bátort színválasztást. Díjazták 
az átlagostól eltérő technikával készült színvonalas 
munkákat.

Az alkotások május 8. és 20. között voltak meg-
tekinthetők a  könyvtári tárlaton, a  díjakat pedig 
a Duna-part Nyaralóházaknál vehették át a gyere-
kek május 11-én.

A Madarak és fák napi Bütyköldében madaras 
függődíszeket készíthettek a  kicsik természetes 
anyagokból, míg ezalatt a  felnőtt kísérők irodalmi 
folyóiratokat lapozgathattak az olvasóLIGETben.

Szabóné Hegyi Valéria
könyvtárvezető

Madarak és fák napi héjaröptetés és odúkészítés
Glavanovits Tamás solymászbemutatóját a gyerekek és felnőttek egyaránt élvezték

Garamszegi Ákos a könyvtárban kiállított rajza előtt

Csíki Lóri bácsival fekete dió 
nyakláncot készítettek a lányok

A rajzpályázat támogatói voltak:

Diafilmgyártó Kft.
Firka Papír Írószer
Göd Város Önkormányzata
Liget Műhely Alapítvány
Piramis Építőház
REAS.HU Informatikai Kft.
Tessloff és Babilon Kiadó
WoLAV Gazdabolt

KÖZÉLET
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VÁROSKÉP

Fogadj örökbe egy szelet Gödöt!
Göd nagyon jó adottságokkal rendelkező város. Duna-part, gyógyfürdő, 
gyönyörű ősfák. A tisztaság és a rendezettség még szebbé tudná tenni. 
Május 10-én, a Te szedd! napján a Pennyvel szembeni üzletsornál nem 
csupán szemetet szedtünk, hanem szépen kitakarítottuk a környéket.

Nagyon örülnék, ha más is felkarolna egy-egy területet, amit gon-
dozna, szebbé tenne. Bármekkora területet gondozhatunk, akár egy 
utcaszakaszt, egy buszmegállót vagy a  vasútállomások környékét. 
Mindenki más és más lehetőséget választhat, nincsenek korlátozások. 
Összefoghatnak szomszédok, barátok, iskolai osztályok – vagy akár 
munkahelyi közösségek is.

A részvétel feltétele a  jelentkezés, névvel, elérhetőséggel, tervekkel 
és fotókkal (előtte és utána). Az egyes területek látványos megújulása 
érdekében egy teljes évre fogadjuk örökbe a  területet, így mindenki 
kedvére gyönyörködhet a megújult, szép városban. A legszebb mun-
kákat havonta bemutatjuk. A  lelkes lakosok jutalmat kapnak, ezért 
szponzorok jelentkezését is várjuk.

Facebookon is szeretném bemutatni az  eseményeket, így a  Szebb 
Gödért csoportban lehetőség lenne kapcsolatba lépni mindenkivel.

Várom a  lelkes, a  szebb környezetért tenni akaró gödi lakosok je-
lentkezését!

Köszönettel: Fagyal Eszter
fagyalfamily@gmail.comMadarak és fák napi héjaröptetés és odúkészítés

munkatársai és iskolánk művésztanárainak jóvol-
tából. Jakab Júlia környezetvédelmi referens el-
hozta a  Találd ki újra! pályázatra érkezett legjobb 
alkotásokat, és az eredményhirdetésre is sor került. 
A  helyszínen pedig környezetvédelmi témákkal 
várták a gyerekeket és a felnőtteket. A Göd Városi 
Könyvtár is e  rendezvényen hirdetett eredményt 
a Madarak és fák napja alkalmából kiírt rajzverse-
nye kapcsán. Felnőtt fejjel is lehengerlően érdekes 
bemutatót tartott Glavanovits Tamás solymász, aki 
nemcsak a  Harris-héját röptette meg, de elhozta 
sólymát, vadászgörényeit és fehér hasú sünét, vala-
mint egy néhány hetes bagolyfi ókáját – a gyerekek 
nagy örömére.

Debreceni Péterrel vagy hatvan madárodút raktak 
össze a gyerekek: e program idén is a Madarak és 
fák napjának legnagyobb slágere volt – mondta el 
a szervezők képviseletében Horváth Szilárd.

Támogatásra érdemes
– A városi események között a Madarak és fák nap-
ját civil kezdeményezésre rendezik meg évről évre. 
A város azonban szívesen támogatja a civil szférát 
abban a törekvésében, hogy a város teljes közössé-
gének szánt, tartalmas programokkal a  gödi tár-
sadalmi élet pozitívumait erősítse, s az  itt élőknek 
alkalmat teremtsen a  találkozásra. Az  ilyen és eh-
hez hasonló eseményeken több százan fordulnak 
meg, s  idén az eső ellenére is szép számmal jöttek 
a  látogatók, mivel az  immár hivatalosan is gödi 
Duna-part Nyaralóházak területén „szárazon” is 
megtartható volt a programok zöme – nyilatkozta 
lapunknak dr. Pintér György alpolgármester.

V. Pálfai Kinga

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!
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Évzáró a város általános iskoláiban
A Németh László Általános Iskolában az évzáró június 20-
án délelőtt 10 órakor, a ballagás június 20-án délután 17 
órakor lesz.

A Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű 
Iskolában 2014. június 20-án 16 órakor az alsó tagozato-
soknak lesz tanévzáró és bizonyítványosztás, a  felsősök-
nek pedig 17 órakor kezdődik az  ünnepség, egybekötve 
a ballagással.

A Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézményben 2014. június 14-én, szombaton 9.30-
tól lesz a tanévzáró és a ballagás.

Búzaszemes sikerek a Zrínyi Ilona 
Matematikaversenyen
Remekül szerepeltek a  búzaszemes diákok a  XXV. Zrí-
nyi Ilona Matematikaversenyen. A Pest megyei versenyen 
Dyekiss Gábor első, Elekes Csaba harmadik, Dyekiss Rózsa 
pedig 13. helyezett lett. Az országos versenyen Gábor 26. 
Csabi 29. helyezést ért el. A versenyre az egész Kárpát-me-
dencéből jelentkeztek a  matematikát jól tudó gyerekek, 
Gábor korosztályában 7329, Csaba korosztályában pedig 
több mint tízezer gyerek versenyzett. 
Gratulálunk nekik, valamint tanítóiknak: Bolla Mártának, 
Kardos Eszternek és Fésüs Viktóriának!

Családi játszónap a Szivárvány 
Bölcsődében
Július 12-én, szombaton délelőtt 9 órától 14 óráig
2131 Göd, Komlókert utca 19–21. (Oázis lakópark)

Programok:
Kreatív kézműves-foglalkozás
Arcfestés, csillámtetoválás, lufiállat-készítés
Hangszeres zene, közös éneklés, tánc
A játékos vetélkedők és ügyességi játékok résztvevői 
ajándékot kapnak!
Előadások, vetítések gyermekpszichológiai témákban.
Játékok és kézműves termékek vására, ruhabörze.
Tombola, értékes nyereményekkel.
A bölcsőde konyháján ingyenes főzőbemutató.
A büfében gofri, palacsinta, málnaszörp, fagyi és egyéb 
finomságok.
Fülbelövés Blohmdal orvosi ékszerekkel.
Szeretettel várunk minden kisgyermekes családot, el-
ballagott és leendő bölcsiseinket!

A bölcsőde dolgozói

Nyári zárás a Kincsem Óvodában
A Kincsem Óvoda nyári teljes zárása 2014. július 28. és au-
gusztus 8. között lesz. Ezen idő alatt történnek meg az éves 
karbantartások.

A nyári teljes zárás alatt a Kastély Óvoda fogadja azo-
kat a gyermekeket, akik ezen idő alatt is szeretnék igénybe 
venni az óvodai ellátást.

A Kastély Óvoda hírei
Tisztelt Szülő!
Köszönettel vettük, hogy gyermekük óvodai jelentkezésével 
intézményünket kereste fel.

A jelentkezések befejezését követően az  óvodavezetés 
az óvodaépületek vonzáskörzetében lévő lakcímek, szakér-
tői vélemények, szülői kérések lehetőség szerinti figyelem-
bevételével dönt a gyermek felvételéről.

A felvettek névsora már megtekintető az óvoda honlapján 
(elérhetősége: www.kastelykozpontiovodagod.hu), a  városi 
honlapon, az óvodai hirdetőtáblán, illetve telefonon érdek-
lődhetnek a (27) 532-235-ös és a (27) 534-020-as telefonszá-
mon, hétfőtől csütörtökig 8 és 12 óra között.

Az óvodáztatás megkezdése a gyermek betöltött három-
éves korától lehetséges (a szobatisztaság elvárt).

A nevelési év kezdetét megelőzően minden felvett gyer-

mek szüleinek szülői tájékoztató értekezletet tartunk a „Fá-
cán” óvodaegység tornaszobájában, melyre mindenkit sze-
retettel várunk. Tervezett időpontja: 2014. június 23., hétfő 
17 óra. Itt fogjuk kiosztani a felvételi határozatokat.

Lehetőségük lesz feltenni a csoportélettel kapcsolatos kér-
déseiket.

Az óvodai nevelési év kezdete a felvett, a hároméves kort 
már betöltött új gyermekeknek 2014. szeptember 1. A  ké-
sőbb született és felvételt nyert gyermekek óvodakezdése 
a 3. életév betöltésétől kezdődően történik.

Szeretettel várjuk gyermekével/gyermekeivel az  óvo-
dánkban! Az újabb találkozásig, az óvodai nevelési év meg-
kezdéséig jó pihenést kívánunk.

Karaszek Ernőné óvodavezető

Az oktatási intézmények hírei
KÖZÉLET
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CSALÁDI NAP

Amikor sztárfellépőkért nem kell 
a szomszédba menni

Családi napot tartottak a Németh László Általános Iskolában május 
második szombatján. Az iskola apraját-nagyját megmozgató ese-
ményen az ország legjobb ütősei és rézfúvósai, valamint kortárs 

táncosai léptek fel, és csupán a különféle korosztályú néptáncosok fellé-
pése bő egy órán át tartott. És ez még nem minden: valamennyi fellépő 
az iskola növendéke volt!

Reggeltől egészen kora délutánig megtöltötték a színpadot az iskola ze-
nekarai és tánccsoportjai. A szülők, az osztálytársak és a barátok orszá-
gos versenyek dobogós produkcióit élvezhették, az egyes műsorszámokat 
szűnni nem akaró taps jutalmazta. A Balázsovits Sportcsarnokban a mű-
sorral párhuzamosan többféle foglalkozást is szerveztek: lehetett édessé-
geket, ékszereket készíteni, kerámiázni, vagy az ország általános iskolai 
legjobb online újságja, az I-deák szerkesztőségével találkozni, fotógalériá-
jukban gyönyörködni, illetve részt venni a Rubik-kocka kirakó versenyen. 
Az  iskola tantermei átalakultak: az  egyikben kisállat-szépségverseny, 
a másikban nyelvi és számítógépes játékok, IQ-teszt, egészségügyi sarok 
várta a látogatókat. Eközben az udvaron a rendőrség KRESZ-pályát tele-
pített, de ujjlenyomat-készítés, illetve rendőrautó is várta az érdeklődőket.

A nyílt nap alkalmából szervezett programok egy részről betekintést 
engedtek a művészeti iskolában folyó kiemelkedő színvonalú munkába, 
másrészt jól átgondolt, színes kikapcsolódási lehetőséget jelentettek a csa-
lád minden tagja számára.

VPK

Köszönet és segítségkérés
Köszönjük a  gödi Németh László Általános 
Iskola Kastély-kert Projektjében részt vevő 
önkénteseknek, szülőknek, gyerekeknek, 
a Gödi Körkép és a Göd Városi Televízió szer-
kesztőségének, valamint Gusztos Gábornak 
a  munkájukat, segítségüket és támogatá-
sukat. Szeretnénk további segítséget kérni 
a  kert rendezéséhez: szükségünk lenne tér-
burkolatra, növényekre, a  lépcső elkészítésé-
hez szakmai segítségre és a megvalósításhoz 
építőanyagokra.

A Kastély-kert Projekt részleteit és elérhe-
tőségünket az iskola honlapján találják: www.
godinemeth@invitel.hu.

Köszönettel: Bajkó Ildikó igazgató
Nyizsnyik Judit igazgatóhelyettes

Irodalmi barangolás 
Erdélyben
A „Határtalanul” című pályázatnak köszön-
hetően a gödi Németh László Általános Iskola 
egy háromnapos erdélyi kiránduláson vehe-
tett részt 59 hetedik osztályos tanulóval és hat 
pedagógussal. A  cél az  volt, hogy felkeressük 
irodalmi emlékhelyeinket, felvegyük a  kap-
csolatot egy ottani magyar iskolával, diákok-
kal ismerkedjünk, s  meglátogassuk a  magyar 
történelmi múlt jeles helyszíneit.

A három nap során igyekeztünk minél több 
helyre eljutni. Csak néhányat említenék a szép 
emlékek közül: Nagykárolyban a Károlyi-kas-
télyt, Sződemeteren Kölcsey szülőházát, Ér-
mindszenten, azaz Adyfalván az  Ady-kúriát, 
Kolozsváron a Szent Mihály-templomot, Csu-
csán a  Boncza-kastélyt, Nagyváradon Szent 
László hermáját nézhettük meg. Szamosújvá-
ron pedig ellátogattunk egy magyar iskolába.

Javasoljuk minden iskolának, hogy éljenek 
a lehetőséggel! Feledhetetlen élményekben lesz 
részük.

Lökösházi Anett projektvezető

Hab a tortán!
Áprilisi lapszámunkban Édes sikerek címmel örömmel számoltunk be 
a gödi Traupert Szandra két aranyérméről, melyeket az első BaGaTech 
Nemzetközi Sütőipari, Cukrászati és  Gasztrotechnikai Szakkiállítá-
son szerzett, a cukrásztanulók versenyében.

 Nos, úgy tűnik, Szandra nem sokáig pihent a kandírozott babér-
jain, ugyanis a  Győrben megrendezett Cukor Show Gasztro Kupán 
torta kategóriában ismét aranyéremmel jutalmazták. S az már csupán 
hab a tortán, hogy édesanyja, Traupertné Tizedes Erika artisztika ka-
tegóriában nevezett, és munkája szintén aranyérmet érdemelt. 

W. B.

A Németh László Általános Iskola társadalmi 
összefogásra kéri a gödieket kertjének rendezéséhez 

A Mazsorett Csoport a Gödi Ifj úsági Fúvószenekarral közösen lépett fel
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A József Attila Művelődési Ház ha-
gyományőrző rendezvényét első al-
kalommal a  saját néptánccsoport-

juk 10. születésnapjának megünneplésére 
szervezték meg. Az  évek során egyre több 
település jelezte, hogy szívesen csatlakozna 
a  találkozóhoz, jóllehet az  nem valamiféle 
néptáncversenyre invitál, hanem, mint aho-
gyan az a nevében is szerepel: találkozásra. 
Ám meglehet, hogy éppen ez a  vonzereje: 
a  tét nélküli, ám magas színvonalú fellé-
pések megerősítő élménye a tánccsoportok 

tagjainak, illetve a szakmai tapasztalatcse-
re lehetősége. A  találkozón a  legkisebb ál-
talános iskolás korosztálytól a  felnőttekig 
mindenki képviseltette magát. Idén, a réten 
felállított nagyszínpadon tizenegy csoport 
lépett fel, 397 regisztrált táncossal. A  gö-
diek mellett ropták csőváriak, kismarosi-
ak, abonyiak, fótiak, kartaliak, szadaiak, 
szigethalmiak, szobiak, sződiek és sződli-
getiek, visegrádiak, de érkeztek táncosok 
Vácszentlászlóról is. A résztvevőknek kerá-
mia nyaklánccal és oklevéllel kedveskedtek 

a  szervezők, s  persze vendégül látták őket 
egy fi nom gulyásebédre is.

Kísérő programként a kilátogató családok 
élvezhették a Gólyalábas Társulat, a Silver-
star Egyesület és Écsi Gyöngyi mesejátékait, 
hallgathatták a Néra együttest a Fölszállott 
a  páva verseny győztesével, Kacsóh Hanga 
Borbálával, továbbá a  kiemelt nívódíjas 
Gatyamadzag együttest. A  gyerekek ismét 
nagy lendülettel vették birtokba a  népi 
játszótér furfangos eszközeit, és örömmel 
lovagolták meg Gusztos Gábor lovacskáit. 
Horti Zoltán ceremóniamester míves, szép 
keretet adott az egymást követő, vagy éppen 
párhuzamosan zajló eseményeknek, min-
den közreműködőt illendően bemutatva 
bocsátott fel a színpadra.

A sikeres rendezvény létrejöttét Göd 
Város Önkormányzata, illetve annak Köz-
művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága, 
valamint a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatta, de önkéntes munkával középiskolás 
fi atalok és a Pedagógus Klub tagjai is részt 
vettek a szervezésben. A színes kavalkádot 
idén az  időjárás is a  kegyeibe fogadta – 
a  gyülekező felhők végül az  ijesztgetésnél 
nem merészkedtek tovább. Ahogyan Horti 
Zoltán fogalmazott: „a néptáncot s a népze-
nét még az ég is szereti!”.

V. Pálfai Kinga

A Sylverstar Egyesület Csizmás Kandúr kalandjait elevenítette meg a színpadon

Május utolsó szombatján jókedvű 
izgalommal indult meg a  készü-
lődés a bócsai szabadidőparkban. 

Évek óta hagyomány, hogy a  városrészen 
élők közösen ünneplik, ősszel Szent Mihály 
napját, tavasszal pedig a  gyermeknapot is, 
ami tulajdonképpen elsősorban a kicsiknek 
szól, de összehozza a „falu” apraját-nagyját.

A közös program persze közös felada-
tokat is jelent: a  területet elő kell készíte-
ni, a szükséges karbantartási munkákat el 

kell végezni, de jó látni a  szárba szökkent 
csemetefákat, az  évek fáradozásának gyü-
mölcseként épülő-szépülő környezetet, és 
jólesik a  léleknek is, amikor a  becsülettel 
letudott feladatok után következik az  ün-
neplés. A környék lakossága tavasztól őszig 
veszi igazán birtokba a területet, a bizton-
ságos, körbekerített játszóteret, a röplabda-
pályát, a focizásra alkalmas füves területet, 
a fedett szaletlit. Nagy előnye e szabadidő-
parknak, hogy rendelkezik mosdóval, így 
a szülők kisebb gyermekekkel is bátran ne-
kivághatnak egy néhány órás programnak. 
A környezet alkalmas szabadtéri főzésre, 
piknikezésre, sőt, zenés-táncos mulatságok 
helyszínéül is szolgálhat.

A Gödi Ifj úsági Fúvószenekar idén is 
megörvendeztette szabadtéri koncertjével 
az egybegyűlteket, a gyerekeket ugrálóvár 
és lovas fogat, valamint üstben főtt fi nom 
ebéd is csalogatta. A rendezvényre Markó 
József polgármester és dr. Szinay József fő-
jegyző is kilátogatott.

– A fő cél, hogy minden gyermek jól 
érezhesse magát. Ennek érdekében szer-
vezzük a  programokat, keressük fel 

a  szponzorokat, hogy minden ide érkező 
gyerek ajándékot kaphasson. Meg is köszö-
nöm a felajánlásokat és a segítséget Csányi 
Józsefnek, a  Vega-Impexnek, Huszár 
Ildikónak, a bócsai cukrászdának és a Gál 
házaspárnak. Legközelebb szeptemberben, 
Szent Mihály napján szervezünk hasonló 
közösségi programot, amelyre minden ér-
deklődőt szeretettel várunk! – mondta el 
az esemény kapcsán Lenkei György önkor-
mányzati képviselő.

V. P. K.

GYERMEKNAP

Hatodik alkalommal rendeztek 
néptánctalálkozót Gödön
Május utolsó hétvégéjén közel négyszáz táncos fellépésével tartották, hagyományosan 
a városi gyermeknappal egybekötve a VI. Regionális Néptánctalálkozót a Feneketlen-tó 
melletti réten.

Immár hagyomány a gyermeknap Bócsán

A támogatóknak köszönhetően a rendezvé-
nyen minden gyerek ajándékot is kapott

Lenkei György Nyikes Róbertnek meg-
köszönte a Gödi Ifj úsági Fúvószenekar 
közreműködését
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Gödön már hagyomány 
a  közterületek tava-
szi nagytakarítása, 

idén a  Te Szedd! országos sze-
métgyűjtési akcióhoz csatla-
koztunk. Május 9-én és 10-én 
összesen 15 helyszínen volt 
gyülekező, ezek közül kettő 
Neveleken. Az  1102 önkén-
tes összesen 349 zsákot töltött 
meg, és 20 köbméternyi hulla-
dék konténerben távozva vett 
búcsút a gödi tájtól. A tapaszta-
latokról az akció főszervezőjét, 
Dombi Ritát kérdeztük, akit a 
korábbi eredményes munka-
kapcsolat alapján kértek fel erre 
a feladatra.

– Milyen indíttatásból csatla-
kozott Göd a  Te Szedd! orszá-
gos akcióhoz?
– Az  évek során megszervező-
dött egy lelkes közösség, amely 
tavaszonként a köz- és külterü-
leteken összegyűjti az utak mentén kiszórt, az erdőkben felhalmo-
zott hulladékot. Az akciók alapító szervezője a Gödön élő Horváth 
Szilárd, akit sokan ismerhetünk a közmédia igényes műsorainak 
vezetőjeként is. Szilárd a Te  Szedd! mozgalom rendszeres tudósító-
ja, s az idén ő vetette fel, hogy a város csatlakozhatna az országos, 
sőt európai méretű önkéntes takarítási akcióhoz.
Korábban már voltak nagyon sikeres évek. Különösen értékes volt 
2005-ben a HuMuSz által kiírt tájsebészeti pályázaton elért orszá-
gos első helyezésünk.
Az ez évi szervezés közben kiderült, hogy a Németh László Álta-
lános Iskola már tavaly is csatlakozott a Te Szedd! akcióhoz, te-
hát voltak közvetlen tapasztalatok is. A részvételünk mellett szólt 
az a körülmény is, hogy az országos koordináló szervezet bizto-
sította a zsákokat és a kesztyűket, valamint az összegyűjtött hul-
ladékok elszállításának és ártalmatlanításának anyagi fedezetét. 
Az előző években ezek a költségek a várost terhelték.

– Hogyan fogadta a lakosság a kezdeményezést?
– Az ilyen és hasonló önkéntes akciók, a közösség érdekében vég-
zett munkák nagyon fontos hozadéka – az elvégzett feladaton túl 
– az a közösségteremtő erő, amely ezúttal is megnyilvánult. Akik 
most csatlakoztak, azok a  sok munka mellett láthatóan jól érez-
ték magukat, kicsik és nagyok egyaránt örömüket lelték a szépü-
lő környezetben. Sajnos az  időpont megválasztása nem volt túl 
szerencsés. A  májusi dús vegetáció nehezebbé tette a  gyűjtést, 

s  a  szombati munkanap miatt 
kevesebben tudtak eljönni, de 
így is 15 helyszínen volt takarí-
tás, 1102 önkéntessel, az összes 
gödi iskola részvételével!
439 zsák szemét, kb. 20 m3 
egyéb hulladék és sok autógu-
mi került elő a növényzet által 
jócskán eltakart területekről.
A tapasztalataink lehangoló-
ak voltak: építési törmeléktől 
kezdve a kommunális hulladé-
kon keresztül az  autóalkatré-
szekig és kábelmaradványokig 
bezárólag szinte mindenfajta 
hulladék előfordult. Sajnos 
a Duna-parton a víz által ideso-
dort szeméten kívül sok törött 
üvegcserép is előkerült, ami 
a  népszerű szabad strandjain-
kon meglapul a  kövek között. 
Ezeket is igyekeztünk felszedni.

– Milyen egyéb pozitívumai, 
eredményei voltak az akciónak?

– Sokan csatlakoztak az  akcióhoz. Munkahelyi közösségek, klu-
bok, sportegyesületek, iskolai osztályok és a  felhívásra spontán 
jelentkező gödiek is eljöttek megtisztítani a környezetüket. A ne-
velekiek is csatlakoztak az akcióhoz, két nagyon lelkes csapattal. 
Az ősszel Gödhöz csatlakozó településrészen is bőven volt tenni-
való.
Az akció igen fontos hozadéka a gyerekek környezettudatos neve-
léséhez való hozzájárulás, és talán bízhatunk abban, hogy a pél-
damutatás mellett a  jövő nemzedékek is megértik, miért fontos 
környezetünk tisztán tartása, a  hulladékok tudatos kezelése és 
elhelyezése. Az  ilyen akciók alkalmával rendkívül fontos, hogy 
felhívjuk a  lakosok fi gyelmet a hulladékok legális elhelyezésének 
lehetőségeire.
Igazán pozitív élmény volt számomra, hogy a  felkért helyi koor-
dinátorok azonnal elvállalták a  szervezést, annak ellenére, hogy 
az nem volt mindig egyszerű feladat. Sok adminisztrációs nehéz-
séggel kellett megküzdeni, de az akadályokat jól és lelkesen vették. 
Köszönet érte minden gyűjtési pont helyi szervezőjének és az ösz-
szes lelkes takarítónak! A Gödi Hulladékgazdálkodási Kft .-nek és 
a Polgármesteri Hivatalnak pedig azért mondok köszönetet, mert 
a hulladékok összeszedésben és elszállításban aktívan és rugalma-
san vettek részt.
Remélhetően a hulladék-elhelyezési morál a  jövőben javulni fog, 
hiszen mindannyiunk érdeke, hogy ahol élünk, sétálunk, brin-
gázunk, lovaglunk, strandolunk, futunk, ahová hazamegyünk, 
az kellemes, tiszta környezet legyen. Vigyázzunk rá!

Olvasóink az  alábbi linken találnak segítséget a  hulladékok sza-
bályos elhelyezéséhez: http://www.god.hu/hirek/kornyezetvedelem

V. Pálfai Kinga
Fotó: Dombi Rita

TE SZEDD!

Tisztább közterületekkel 
várjuk a nyarat

Gyerekek és felnőttek együtt tisztították meg a várost

  A program végére az egyes gyűjtőpontokon tetemes mennyiségű 
hulladék gyűlt össze
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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 
végez szemétszállítást. 

A  gyűjtőedényeket minden esetben reggel 7 óráig kell 
kihelyezni az ingatlan elé.

2014-ben az alábbi napokon is lesz szemétszállítás:
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 szemétszál-
lítási 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 le-
het 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.

Szelektív hulladékgyűjtés
Évek óta sikeresen működik Gödön a  szelektív hulladék 
házaktól történő elszállítása. A sárga zsákokba az újrahasz-
nosítható papír-, fém-, illetve műanyag hulladékot veszi át 
a feldolgozó.
A hulladékot érdemes a  lehetőség szerint tömörítve elhe-
lyezni a zsákokba, hogy azok begyűjtése gazdaságos legyen.

Mi kerülhet a sárga zsákokba?
Műanyag:
• műanyag palackok;
• reklámzacskók, fóliák;
• tejfölös és joghurtos poharak, margarinos dobozok;
• tisztítószeres flakonok.

Fém:
• alumínium italos dobozok;
• konzerves dobozok.

Papír:
• csomagolóanyagok;
• újságok;
• kartondobozok.

Ne tegyen a zsákba zöldhulladékot, ruhaneműt, nem újra-
hasznosítható hulladékot.

Egy zsákba mehet vegyesen papír, műanyag és fém újra-
hasznosítható hulladék. A nagyobb kartontáblákat össze-
kötve lehet kihelyezni. 
A zsíros, ételmaradékos műanyag poharakat, tányérokat, étel-
szállító dobozokat el kell öblíteni. 

A zsákba csak üres és tiszta műanyag poharak, ételszállító 
dobozok kerülhetnek. A műanyag palackokat laposra ta-
posva kell a zsákba helyezni.

A szelektív hulladékot minden páratlan héten az adott kör-
zetre érvényes hulladékszállítási napon szállítják el az  in-
gatlanok elől. Az összegyűjtött hulladékot reggel 7 óráig kell 
kihelyezni.

A felsorolásban nem szereplő fém- és műanyag hulladékot 
a szelektív gyűjtés során nem szállítják el. A nagy térfogatú 
hulladékokat lomtalanításkor teheti ki a lakosság.

Üveghulladék elhelyezése
A vissza nem váltható üvegeket a város több pontján is meg-
található üveggyűjtő konténerekbe helyezhetik el a lakosok. 
E helyszínek a következők:
• A Településellátó Szervezet telephelye (Duna út 5.)
• Alsógöd, CBA élelmiszerbolt (Pesti út és Jávorka u. sarok)
• CBA Príma Pesti út (a régi Zöldfa)
• Gödi Ámbitus Kft/ SPAR Áruház (Pesti út 174.)
• Oázis lakópark (Kerekerdő és Németh László u. sarok)

Zöldhulladék leadása
A Nemeskéri útról megközelíthető zöldhulladék-lerakóban 
szerdai és szombati napokon 8 és 18 óra között lehet leadni 
a zsákos zöldhulladékot, illetve a 40 cm-es átmérőjű, 1 mé-
teresre kötegelt ágakat.
A térítési díj, amely a helyszínen nyugta ellenében fizetendő: 
1 db 110 literes zsák esetén: 200 Ft,     
1 köteg esetén: 200 Ft.
További információ: www.godihulladek.hu

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Cél az újrahasznosítás
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Fejlesztések, eredmények

Szépülő közterek 
A rendezett, egységes városképért
Az utóbbi években az önkormányzat számos intéz-
kedést hozott annak érdekében, hogy egységes ar-
culatot mutató, rendezett közterületek jellemezzék 
Gödöt. 
2008 óta a  város tíz pontján helyeztek el a  busz-
megállókba fából épített, egységes kivitelű fedett 
buszvárókat. Egy időben még fa, majd azután jól 
tisztítható, tartósabb, az időjárás viszontagságai-
nak jobban ellenálló zöld műanyag hulladékgyűj-
tő edényeket helyeztek ki az utcákra. 2012 őszén 
a  város forgalmasabb csomópontjaira szintén fa 
hirdetőtáblák kerültek, amelyeken kulturált körül-
mények között bárki elhelyezheti hirdetményeit. 
2012 áprilisában az  önkormányzat a  Göd Városi 
Kommunikációs Nonpro� t Kft. bevonásával át-
fogó kampányt indított annak érdekében, hogy 
a városban mindenhol jól látható utcanév- és ház-
számtáblák segítsék a  tájékozódást. A  projektnek 
köszönhetően közel 1000 ingatlan falán látható új 
házszámtábla, és a városban mindenütt  egységes 
kivitelű, új utcanévtáblákat szereltek fel. 2014 má-
jusában a képviselő-testület elfogadta a városban 
kihelyezett reklámtáblákra vonatkozó rendeletet, 
s  ennek köszönhetően – néhány hónapos türelmi 
idő után – az üzletek, cégek és vállalkozások is egy-
séges megjelenésű, esztétikus reklámfelületeken 
jeleníthetik meg információikat, illetve ajánlataikat.

Fejlesztések a kellemes környezetet 
kínáló városért
Megújuló parkok, terek
2008-tól napjainkig 73,6 millió forintot költött az  önkormányzat a  város közös-
ségi tereinek megújítására. 2009 októberében adták át a  Beck Ödön Fülöp te-
ret, valamint a Koszorú teret, 2010-ben pedig elkészült a Pető�  tér. A 2011-es év 
nagy eseményének számított a  32 milliós költségvetésből megszépült Kossuth 
tér átadása, és még ugyanebben az évben sor került a Pesti Ferenc tér felújítá-
sának első ütemére is. 2012-ben a  felsőgödi Kisfaludy utcai egészségház előtt 
alakítottak ki barátságos parkot, és emléktábla avatásával, padok kihelyezésével, 
dísznövényzet telepítésével megszépült a göd-bócsai buszforduló előtti terület 
is. A  katolikus egyházzal közös � nanszírozás keretében várhatóan hamarosan 
megvalósul a Bozóky tér felújítása is. A közterek fejlesztése egy hosszabb távú 
koncepció része: Göd településszerkezeti adottságai miatt az önkormányzat arra 
törekszik, hogy a város több pontján alakítson ki igényes kivitelű, kellemes közös-
ségi tereket, kisebb, lokális városrészközpontokat. 

Tíz új játszótér épült 
Göd azon települések közé tartozik az  országban, ahol az  átlagosnál magasabb 
a gyermekek száma. A kertvárosias, zöldövezeti környezetet szívesen választják la-
kóhelyül a családok. Az önkormányzat ezért � gyelmet fordít arra, hogy a szabadtéri 
időtöltéshez megfelelő környezetet biztosítson a gyerekek számára. Az utóbbi hét 
évben tíz új játszótér épült a városban, amelyeken összesen 40 kültéri játékot he-
lyeztek el. Öt, már korábban is meglévő játszótér pedig 15 új játékkal gyarapodott 
– a kicsik legnagyobb örömére. A város több pontján létesültek közösségi együtt-
létre alkalmas, fapadokkal és faasztalokkal ellátott, esztétikus pihenőhelyek. 

Tisztelt Olvasóink!
A Gödi Körkép nyári lapszámaiban egy háromrészes összeállítást közlünk, amelyben – a teljesség igénye nélkül – áttekintjük, milyen beruházások, 
fejlesztések valósultak meg az elmúlt években, mely területeken milyen eredményekről számolhat be az önkormányzat. Az alábbiakban a város 
fejlődését bemutató sorozatunk első részét olvashatják.

2006–2014 | 1. RÉSZ



Városképjavító beruházások 
a Duna partján
A kompok-révek pályázatokhoz kapcsolódóan a város minden évben jelentős 
pályázati összegeket fordított a dunai sétányok, illetve a kompkikötők környeze-
tének fejlesztésére. 2007 és 2014 között összesen 32 millió forint értékben való-
sultak meg beruházások ezen a területen. Felújították a Jávorka utca Pesti út és 
Pető�  Sándor utca közötti szakaszát, térköves járda és vízelvezető épült az alsó-
gödi Duna-parton, és szintén Alsógödön megújult a komphoz vezető bejáróhíd, 
megszépült a váróterem. Alsó- és Felsőgödön is felújították a komphoz vezető 
lépcsőt és a teljes lejárókomplexumot. Alsógödön megtörtént a kikötőponton 
festése, dörzsfáinak cseréje is. 

Egyre színvonalasabb 
szolgáltatásokat 
kínálnak a gödi 
strandok 
Kiváló adottságainak köszönhetően Göd különö-
sen alkalmas a  szabadidő kellemes eltöltésére. 
A két dunai szabad strand a nyári időszakban, a ter-
málfürdő pedig egész évben kellemes pihenést és 
aktív kikapcsolódást kínál a látogatóknak.

Fejlesztések a termálfürdőben
A Településellátó Szervezet által üzemeltetett 
meleg vizes fürdő területén az utóbbi években fo-
lyamatos volt a  fejlesztés. Megépült az új fogadó-
épület, a 300 férőhelyes öltöző, és új kiszolgálóhe-
lyiségeket alakítottak ki. Elkészültek a külső burkolt 
parkolóhelyek, valamint a  kisbusz- és mozgáskor-
látozott parkolók. A  terület füvesítése, parkosítá-
sa, virágosítása folyamatos. 2010-ben megújult 
az  úszómedence burkolata, 2012-ben megtörtént 
a  tanmedence teljes felújítása, és ülőpadot alakí-
tottak ki. 
2012 márciusában a  fürdő területén megvalósult 
a  város első, megújuló energiaforrást alkalmazó 
beruházása: a  termálfürdő főépületét immár nem 
gázzal fűtik, hanem a termálkútból kitermelt 52 °C-
os vízzel. Szintén a termálvíz felhasználásával bizto-
sítják a használati meleg víz (a zuhanyzók vizének) 
megfelelő hőmérsékletét. Az  energiatudatos gaz-
dálkodást támogató beruházásnak köszönhetően 
a  város évről évre jelentős költséget takarít meg. 
Mindezeken túlmenően gépészeti korszerűsítések 
is történtek, és korszerű, a  biztonságos működte-
tést elősegítő technikai eszközöket szereltek fel 
a termálfürdőben.
2013-ban a  gyermekpancsoló fölé „napvitorlát” 
húztak, amelynek jóleső árnyéka megvédi a kicsik 
és szüleik bőrét a káros UV-sugárzástól. 
A termálstrand szolgáltatásait Göd Kártyával jelen-
tős kedvezménnyel vehetik igénybe a nyugdíjasok, 
a nagycsaládosok és a fogyatékkal élők. 2013 júni-
usától a 80 év feletti gödi lakosok a hét két napján 
nyitástól zárásig ingyenesen használhatják a  ter-
málfürdőt. 

Fejlesztések a dunai szabad strandok 
területén
Gödön az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhető-
en már két, engedéllyel rendelkező szabad strand 
működik. Alsógödön az  önkormányzat mosdóhe-
lyiséget és öltözőket építtetett, Felsőgödön pedig 
a  gát felől megnyitott Duna-part Nyaralóházak 
területén biztosított zuhanyzási és öltözködési le-
hetőséget, illetve a  mosdóhelyiségek használatát. 
2013 szeptemberében a képviselő-testület külterü-
letté nyilvánította a  Duna-part korábban belterü-
leti szakaszait, így nem csupán a két szabad stran-
don, de szinte a teljes gödi Duna-parton legálisan 
szabad fürdőzni. Tavaly nyár óta felújítva, megszé-
pülve, kibővült szolgáltatásokkal várja a  vízi élet 
kedvelőit a felsőgödi csónakház is. 



Gazdag kulturális élet, változatos 
programok
Gyarapodó könyvállomány és fejlett informatikai háttér 
a városi könyvtárban
A 2006 óta eltelt nyolc év alatt közel 21,5 millió forint értékben 14 583 dokumen-
tummal gyarapodott a könyvtári állomány. Az intézmény – több lépcsőben – eb-
ben az időszakban állt át a hagyományosról az elektronikus könyvtári rendszer 
alkalmazására: ma már minden dokumentumot gépi nyilvántartásba vesznek.
Jelentősen bővült a  könyvtár számítógépparkja is: 2007 és 2009 között nyolc, 
majd 2013-ban további három új számítógépet vásároltak; a  régi monitorokat 
korszerű lapmonitorokra cserélték, és beszereztek egy nagy teljesítményű, mo-
dern fénymásolót is. 2013-tól az  optikai kábelre való áttérésnek köszönhetően 
jelentősen megnőtt az internetkapcsolat sebessége.
A könyvtári környezet is megújult: olvasóasztalokkal, kényelmes, új fotelekkel 
rendezték be a  központi könyvtár olvasóterét és a  Katica Gyermekkönyvtárat, 
Felsőgödön pedig egy játszósarkot alakítottak ki a gyerekeknek.
A könyvtár jelentősen hozzájárul a város kulturális programkínálatának bővíté-
séhez is: a gödi KÉPESKÖNYVtár kiállításai, a KÖNYVHÉTvége és az alkalmanként 
meghívott rangos alkotók előadásai nagy érdeklődésre tartanak számot. A gye-
rekek visszatérő vendégei a kézműves-foglalkozásoknak, a felnőttek közül pedig 
sokan veszik igénybe a rendszeresen meghirdetett internettanfolyamokat.

Ünnepeink, 
a közösségi együttlét alkalmai
Összefogással az emlékezetes ünnepekért
Az önkormányzat és a  művelődési ház szoros együttműködésével évről évre 
színvonalas műsorokkal méltó módon emlékeztünk meg nemzeti ünnepeinkről: 
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc, az 1956-os forradalom emléknapja, 
a Nemzeti összetartozás napja, a Szent István-napi ünnepség és a Kommunizmus 
áldozatainak emléknapja a tiszteletadás és egyúttal a közösségformálás kitünte-
tett alkalmai voltak a város életében. 
Az önkormányzat jelentős támogatással járul hozzá a  városi szintű események 
színvonalassá tételéhez, szem előtt tartva, hogy ezek az  együttlétek közösség-
formáló erővel bírnak. 
A Magyar kultúra napja, a Madarak és fák napja, a regionális néptánctalálkozó és 
gyermeknap, a Gödi juniális, a Belépés családostul számos rendezvénye, köztük 
a nyári jazznapok, a szüreti lovas felvonulás, a mindenki karácsonya és sok egyéb 
program, amely városi intézmények, illetve civilszervezetek munkájának köszön-
hetően valósul meg, kiemelten fontos az önkormányzat számára. 

Megyei összehasonlításban is előkelő 
helyen a gödi közművelődés
A József Attila Művelődési Ház a  működés tárgyi 
feltételeit és szakmai fejlődését tekintve is jelen-
tős sikereket könyvelhetett el az  utóbbi években. 
Az  önkormányzattal együttműködve, a  pályázati 
lehetőségek maximális kihasználásával az  elmúlt 
öt esztendőben teljesen megújultak az intézmény 
belső terei, jelentősen bővült programkínálata, és 
– mindezekkel szoros összefüggésben – a korábbi 
47 ezerről 75 ezerre nőtt a látogatók (éves) összlét-
száma. 
A felújítási munkálatok 2008 és 2012 között több 
lépcsőben zajlottak: laminált parkettával látták el 
és kifestették a  kiállítótermet, illetve a  klubhelyi-
ségeket, lecserélték a  régi, kilyukadt radiátorokat, 
megtörtént az öltözők és a vizesblokkok felújítása, 
valamint egy mozgáskorlátozott mosdó kialakítása. 
Teljes körű felújításon esett át a színházterem – be-
leértve a fény- és hangtechnika korszerűsítését is –, 
megújult az előtér, és lecserélték a bejárati ajtókat 
is. A művelődési házhoz tartozó Ady Klubban szin-
tén mindenre kiterjedő belső felújítást végeztek.
A szakmai fejlesztések támogatására 2008 és 2013 
között több mint 14,5 millió forint pályázati forrást 
nyert el az intézmény.
A művelődési házban jelenleg 22 művészeti cso-
port, 17 klub és 19 szakkör működik, gazdag kíná-
latával messze felülmúlva a megye településeinek 
legtöbbjét.
A művelődési ház immár két évtizedes hagyomá-
nyokra visszatekintő, szakmai körökben is elismert 
képzőművészeti és népművészeti alkotótábort, il-
letve más táborokat is szervez a nyári hónapokban.



Együtt a városért
Civil összefogás a közös ügyek sikere érdekében
A civilszervezetek tevékenységének értékként való elismerésével és tevékeny-
ségük támogatásával, ösztönzésével is összefügg, hogy városunkban erős a kö-
zösségi összetartozás tudata. Egy-egy közös cél érdekében könnyen mozgósít-
hatók a különböző társadalmi szervezetek tagjai, és sokan vannak olyanok is, akik 
ugyan nem tagjai egyetlen civil csoportosulásnak sem, de ha kell, önkéntesként 
szívesen csatlakoznak másokhoz. 
Az elmúlt évek során számos alkalommal lehettünk tanúi annak, hogy Göd lakói 
képesek az összefogásra, hatékonyan és örömmel vesznek részt a város értékeit 
mentő vagy gyarapító közös feladatokban. 

A városi fejlesztésekről szóló összeállításunk következő részét a júliusi lapszám-
ban olvashatják.

Társadalmi szervezetek és civil 
szerveződések a város életében
Megújult, hatékonyabb támogatási rendszer
Gödöt vonzó lakóhellyé teszi egyebek mellett az  is, hogy a  városban igen ma-
gas a társadalmi szervezetek és a civil csoportosulások száma. Az önkormányzat 
kifejezetten jó kapcsolatokat ápol e szervezetekkel, amelyekre úgy tekint, mint 
a  város közösségi, kulturális és sportéletének fontos szereplőire. 2013-ban lé-
pett életbe az az új önkormányzati rendelet, amelynek alapján már nem csupán 
az  önálló jogi személyiséggel rendelkező, bejegyzett társadalmi szervezetek, 
hanem a legkülönfélébb formákban működő civil szerveződések (klubok, körök, 
társaságok stb.) is részesülhetnek önkormányzati támogatásban, amennyiben te-
vékenységük társadalmi hasznossága indokolja ezt. E  civil csoportok munkáját 
a művelődési ház civil irodáján keresztül koordinálja, és programjaiknak pénzügyi 
lebonyolítói szerepét is ellátja. A támogatási rendszer az átalakításnak köszönhe-
tően hatékonyabb, szélesebb társadalmi kört elérő és egyszersmind átláthatóbb 
is lett. A  támogatások kiterjesztése színvonalasabb programok megvalósítását 
teszi lehetővé, ami nemcsak az egyes szervezetek tagjait erősíti meg összetarto-
zásukban, hanem a város lakói számára is igényes, kulturált szabadidős tevékeny-
ségek széles kínálatát biztosítja, és így közvetve az egész közösségi életre kihat.



Sajnos a múlt idő használata ezúttal 
indokolt, – a nagy múltú Duna-ku-
tató Intézet júniusban elköltözik 

városunkból. A  részletekről Báldi And-
rás főigazgatóval beszélgettünk.

 – Hová költöznek, és  hol tart a  „pako-
lás”?
– Budapestre, a  Karolina útra, abba 
az épületbe, amely eddig az MTA Enzi-
mológiai Intézetének adott otthont. Ők 
onnan már egy ideje kiköltöztek, de még 
sok egyéb munka kellett ahhoz, hogy 
a  gödi székhelyünk költözésére is sor 
kerülhessen. Ez egyrészt rengeteg papír-
munkát jelentett, például a leltárok elké-
szítését mindkét helyen, másrészt pedig 
festésre és  munkavédelmi felújításokra 
is szükség volt a  Karolina úti épület-
ben. Reményeink szerint még júniusban 
befejeződik az  átköltözés. Mostanáig 
öt helyen – köztük Gödön – dolgoztak 
a munkatársaim, bár azt a gödi családi 
házat, amelyet a  Huzella-kert mellett 
béreltünk, már korábban ki kellett ürí-
tenünk, ugyanis a tulajdonos nem hosz-
szabbította meg velünk a szerződést.

– Hogyan dőlt el a  sorsuk? Miért pont 
a Karolina út? 
– A  nagyobb épületbe költözés régóta 
eldöntött dolog, hiszen nem tud megfe-
lelően működni egy kutatóintézet úgy, 

ha munkatársai egy időben négy-öt te-
lephelyen dolgoznak. Nem alakulhat ki 
megfelelő szakmai együttműködés, s  a 
rendelkezésünkre álló a  forrásokat sem 
tudjuk hatékonyan felhasználni. Mind-
eddig a  pontos helyszín volt kérdéses. 
Szóba került például, hogy teljesen új 
épületet kapunk, ami egymilliárdos pro-
jekt lett volna. Ezért az Akadémián azt 
mondták, próbáljuk meg az MTA tulaj-
donában lévő ingatlanokkal megoldani 
a  gondunkat. Csakhogy éveken át nem 
találtunk nekünk megfelelő épületet. 
Ám tavaly elkészült egy új akadémiai 
épület a lágymányosi kampuszon, és ab-
ban az Enzimológiai Intézet is helyet ka-
pott, így „felszabadult” a régi épületük. 
Pálinkás József akkori elnök úr hezitált, 
mert ő szeretett volna új, méltó épületet 
adni a  Duna-kutató Intézetnek. S bár 
távlatilag továbbra is ez a cél, a legfonto-
sabb az volt, hogy mielőbb megszűnjön 
az a tarthatatlan állapot, hogy az intézet 
35 kutatója az ország öt különböző pont-
ján végezze a napi munkáját.
És erre a Karolina úti épület tökéletesen 
megfelel. Ott a közelben az ELTE lágy-
mányosi bázisa, amihez számos mun-
kakapcsolat köt bennünket, karnyújtás-
nyira a  Műegyetem, ahol például erős 
a hidrológiai kutatás. Tehát e kutatóhe-
lyekkel is sokkal szorosabb lesz a  kap-
csolatunk. Sajnos Gödön egyszerűen 
nem volt terjeszkedési lehetőségünk… 

– Mennyivel lesz nagyobb az új hely?
– Körülbelül 1500 m2-t kapunk. 
A Huzella-kerti épületünk 270 négyzet-
méter. Tehát jelentősen megnő a  terü-
letünk, aminek nagy részét azonnal be 
tudjuk lakni: a  Karolina úton szépen, 
kényelmesen el tudunk helyezkedni. 
Pályázatokon keresztül lehetőségünk 
nyílik részt venni nagyobb nemzetközi 
egyetemi és doktori programokban, di-
ákokat és fiatal munkatársakat is bevon-
hatunk majd a kutatásainkba. 

– Azzal, hogy elköltöznek Gödről, 
a  Duna mellől, változnak-e a  kutatási 
irányok? Mi lesz a gödi épület sorsa?
– A kutatási témák elsősorban a vezető 
kutatókon múlnak, akiknek a  személye 
nem változik, tehát jelentős irányváltás 
nem várható. Viszont jó lenne bővíteni 
a kutatási spektrumunkat. Nemrégiben 
nyertünk például egy nagy, 50 millió 
forint értékű elektronmikroszkópot. 
Ez az  egyedi műszer újabb kutatásokra 
és tudományos kooperációkra is lehető-
séget adhat. A fő tematika pedig tovább-
ra is a  nagy folyók, a  Duna és  a Tisza 
vizsgálata lesz.
Természetesen a  gödi kutatásokat is 
visszük majd tovább. Például Tóth Ben-
cének van egy hosszú adatgyűjtéssel 
járó munkája, heti rendszerességgel 
vesz mintákat a  Dunából. Ez a  mérés-
sorozat még a  hatvanas években kez-
dődött Gödön. Az  úgynevezett hosszú 
idejű adatsorok nagyon értékesek a  tu-
dományban. Ezt a  kutatást nem fog-
juk megszakítani. Tóth Bence Gödön 
lakik, úgyhogy biztosan találunk mó-
dot arra, hogy folytassa ezt a  munkát. 
A gödi épület sorsa a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia kezében van, de gondol-
kodunk például azon is, hogy érdemes 
lenne megtartani terepállomásnak. Nos, 
majd meglátjuk, mit hoz a jövő…

Pásztor Balázs

INTERJÚ

Elköltözik Gödről 
a Duna-kutató Intézet
Hazánk legmagasabb szintű tudományos testülete a  Magyar Tudományos 
Akadémia. Lapunkban már korábban is írtunk arról, hogy az Akadémiának 
létezik gödi „érdekeltsége” is: az ötvenes évektől kezdve a Huzella-kertben mű-
ködött az MTA Duna-kutató Intézete.

Báldi András, a Duna-kutató Intézet 
főigazgatója
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No, és a  hegy, az  a  nagy szikla, 
az  a  kérkedő óriásposzter – már-
már giccses. Nyomasztó érzés ez 

akkor, amikor – gödiként – magad is a Du-
nakanyar egyik legszebb partszakaszá-
nak „gazdája”, haszonélvezője vagy. Úgy 
döntöttem, nem hezitálok tovább, kompra 
szállok, és kirándulás közben nyitva tar-
tom a szemem...

Friss a  reggel, de a  nyár teljes egészé-
ben átjárja, fények és illatok mindenütt. 
A játszótér még éppen csak éledezik, a bü-
féből halk motoszkálás szűrődik kifelé. 
Összetéveszthetetlen vasárnapi délelőtt, 
a  szombat este még fogva tartja az  időt. 
A  vadkacsák is egykedvűen nézelődnek, 
a  repülés mint lehetőség fel sem merül 
bennük. A hajómotor berregése valójában 
invitálás: gyere, vízre szállhatunk. A komp 
szebb napokat is látott, belseje retró, a mé-
regzöld műbőr ülések szépen simulnak 
a  Duna hullámainak haragoszöldjébe. 
Sorban érkeznek az  útitársak – mosoly és 
szatyrok mindenütt –, régi ismerősként 
köszöntik egymást. Telekszomszédok, 
közös nyarak tudói, szigetlakók, ha nem 
is valódi bennszülöttek. Fociról („mi lesz 
az Újpesttel?”), kerti munkákról („ez az ál-
landó fűnyírás!”) és ingatlanárakról („én 
már odaadnám annyiért is”) folyik a  dis-
kurzus. „Áh, mi biztosan nem adhatjuk el, 
mit szólna az unokám, ha nem lenne meg 
„a Horány” – hiába no, a Sziget életforma.

Hamar partot fogunk a hullámverésben, 
bár vén „folyami medveként” még szíve-
sen időztem volna a vízen. Az első pillan-
tást Göd felé küldöm: a  Széchényi csárda 
homlokzatán napfény csillan, a  Homok-

sziget pedig utazási prospektusokat meg-
szégyenítően zöldell és fehérlik a  rázuha-
nó fényárban. A  háttérben – fehér vitorla 
helyett – kenu húz a holtág felé, mellettem 
pedig a kedélyes csevej csobogásába távoli 
harangzúgás vegyül.

A Duna-partról felfelé, a házak közé in-
dulunk – welcome in Horány! Üdülőfalu 
ez, annak minden szépségével és eklektikus 
bájával. A szűk, kacskaringósan futó utcá-
kon, csúcsos-lapos faházak, mignonforma 
kockaépületek váltják egymást. Ápolt, ren-
dezett kert az  egyik telken, míg a  kerítés 
túloldalán ottfelejtett kerti garnitúra rom-
jai és egy jobb napokat látott mosógép ár-
válkodnak. Mozaikkal díszített terasz, népi 
mintás függöny, grillsütő – minden meg-
van! Visszakanyarodunk a gátra, s közvet-
lenül a folyó mellett, a Nagyduna sétányon 
kerekezünk Budapest irányába. A  plázs 
pezsgő délelőtti életet mutat, kerékpáro-
zó, sétáló, sportoló emberek, gyerekek és 
kutyák. Fagylaltozó, étterem, büfé, kocs-
ma – az  infrastruktúra megvan, minden 
rendelkezésre áll ahhoz, hogy adott legyen 
a  strandhangulat. A  fülledt, nyári esték 
már a  spájzban vannak, hamarosan teljes 
mellszélességgel düböröghet a szezon. Ezen 
földi hívságok felett éteri nyugalmával 
emelkedik magasba a  Kőkereszt, Horány 
egyik jellegzetessége.

A gáton haladva, a  kényelmes tempójú 
bringázással megközelítjük a Horány–Du-
nakeszi kompkikötőt. Mi azonban még 
nem hazafelé, hanem a  sziget belseje felé 
kanyarodunk. Egy újabb kiadós kerekezést 
követően informál a tábla: Szentendrei rév. 
Furcsa megtapasztalni, hogy Szentendre 

belvárosa valójában milyen közel is van 
hozzánk. Légvonalban hipp-hopp elérhető 
lenne, azonban a két folyóág, illetve az ál-
taluk közrefogott sziget megnehezíti a dol-
gunkat. A parkoló hajók mögött egy medi-
terrán stílusú belváros díszletei, itt csend és 
zöld, ott kávézók és turisták. Némi szem-
lélődés után Szigetmonostor felé indulunk, 
a mi utunk ma arra vezet tovább.

Bár nagyon hívogató, a Rosinante Stílu-
sos Vidéki Szálloda mellett most csupán 
elgurulunk (talán majd legközelebb), hogy 
első nagyobb pihenőnket a Sarokház cuk-
rászda teraszán töltsük el, a Pilis „árnyéká-
ban”. Ha már pihenő, akkor egy kapucsínó 
és egy süti bizton kijár: a klasszikus sajttor-
ta és a kitűnő kávé nem is okoz csalódást.

Jó, rendben, talán nem egy kimondott 
Szentendre, de Szigetmonostor „belváro-
sa” feltétlenül megér egy újabb tekerést. 
A  hosszan elnyúló Fő utca macskakövei 
titkok tudói, a  tornácos házak homlokza-
ta közt sétálva megérintenek a  régi idők. 
A  templom és a gyönyörű plébániaépület, 
a  virágzó rózsabokrok, a  központban álló 
kis tér (kopjafával, tavirózsákkal), vagy 
a  Madárbarát Park mind-mind hozzájá-
rulnak a  település egyedülálló atmoszfé-
rájához. A  szerző nyíltan vállalja, hogy 
„megfogta a  vidék”, és hazaérkezvén utá-
nanézett a  szigetmonostori ingatlanárak-
nak – persze, csak ha úgy alakul...

A környék részbeni „meghódítása” után 
visszavonulót fújunk. Egy Horány–Szi-
getmonostor impressziót bezsebeltünk, 
hamarosan pedig biztosan visszatérünk, 
hiszen a  kellemes túra nem okozott csa-
lódást. Gyors kompolás, és máris elértük 
a hazai oldalt. Visszapillantva immár sem-
mi kétségünk: ott a part éppannyira kavi-
csos, mint minálunk...

Turtóczki S. Ede

 
Hasznos információkat olvashatunk a település 
honlapján: http://www.szigetmonostor.hu/

MOZDULJUNK KI!

Egy kör a Szigeten
Régóta nyugtalanító gondolatként nehezedik rám a túlsó oldal, a szemben lévő Sziget. 
Talán Te is így láttad néhanap, kedves Olvasó: szebben, fényesebben süt oda a nap, szé-
lesebb, kevésbé kavicsos a part, és mintha a fakoronák is dúsabbak lennének.

A szigetjáró kiskomp a nyári időszakban 
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A kiállítás megnyitóján dr. 
Bognár László, a  Közművelő-
dési, Oktatási és Sport Bizott-

ság elnöke köszöntötte az  alkotókat, 
a  két kiállítót pedig Maczkay Zsaklin 
művészeti író mutatta be.

Hegedűs Erzsébet is keramikus-
nak indult, a  Magyar Iparművészeti 
Egyetemen diplomázott kerámia sza-
kon, diplomamunkáját Gorka-díjjal 
jutalmazták, s  később Formatervezési 
Nívódíjat is nyert. Az  üveggel később 
kezdett foglalkozni, állandó kísérlete-

zés és megújulás jellemzi őt amellett, 
hogy hihetetlen anyagismeret és tech-
nológiai tudás birtokosa.

Rabie M. Hadie szintén a  Magyar 
Ipaművészeti Egyetemen szerzett dip-
lomát, majd a  mesterképző elvégzése 
után a  Veszprémi Vegyipari Egyete-
men bővítette ismereteit. Az  agyag 
mellett a fém és az üveg a fő alapanya-
gai, ezek ötvözésével készíti tárgyait. 
Organikus formái, agyagszobrai szá-
mos hazai és nemzetközi kiállításon 
megmérettek, és jó néhány rangos el-

ismerést hoztak alkotójuknak. A  két 
iparművész tárlata május végéig várta 
látogatóit. A GödART június elejére új 
kiállítással készül.

VéPéKá

KIÁLLÍTÁS

Üvegtárgyak és agyagszobrok
A GödART Művészeti Műhely harmadik kiállítása május 9-én nyílt az Aphrodite 
Galériában. A gödi művészek közül ezúttal egy üvegtervező iparművész, Hegedűs 
Erzsébet és egy keramikusművész, Rabie M. Hadie mutatta be alkotásait.

FOTÓMŰVÉSZET

Gödi siker egy 
nemzetközi 
fotópályázaton
Tavaly szeptemberben adtunk hírt arról, 
hogy a vízminőség javulásának örvende-
tes jeleként több évtizednyi szünet után 
ismét megjelent a Duna fölött a tiszavirág-
ra hasonlító, de annál jóval kisebb testű 
kérészféle, a dunavirág. Tömeges rajzásuk 
néhány más Duna menti település mellett 
a  gödi partszakaszon is megfi gyelhető 
volt. Erről a  ritka természeti jelenségről 
felvételeket is készített Potyó Imre gödi ter-
mészetfotós. Nemrégiben kaptuk a  hírt, 

hogy Oroszország legrangosabb nemzet-
közi természetfotós pályázatán,  az Arany 
Teknősön („Golden Turtle 8”)   „Micro-
cosm” kategóriában első díjjal ismerték el 
e kis rovarok éjszakai násztáncáról készült 
egyik képét, amely a Csúcsforgalom címet 

viseli. A rangos versenyen, melynek díjki-
osztóját Szentpéterváron tartották, 77 or-
szágból 1922 pályázó indult 12 834 fotóval. 
A legjobb fotókból rendezett oroszországi 
kiállítás (és az azt bemutató album) képei 
közé bekerült Potyó Imre Szellemcsiga 
című alkotása is, amely naplemente után 
készült a  gödi ártéren. Minden okunk 
megvan hát arra, hogy büszkék legyünk 
a fi atal fotósra, akinek ez volt az első nem-
zetközi megmérettetése. 

Potyó Imre egyike a három éve alakult, 
és  jelenleg 12 gödi fotósból álló Szenzor 
Fotókörnek. A  baráti önképzőkörként 
működő alkotócsoport nagy mesterség-
beli tudásról számot adó, művészi látás-
módot tükröző képeivel idén januárban 
mutatkozott be a József Attila Művelődési 
Ház kiállítótermében. Tagjainak szakmai 
sikeréről minden bizonnyal nem most 
hallunk utoljára.

Potyó Imre lenyűgöző természetfo-
tóiból gazdag válogatás látható az  alábbi 
linkre kattintva: http://artlett.hu/szenzor/
imre/.

Koditek Bernadett

Az alkotók: Hegedűs Erzsébet és Rabie M. 
Hadie

Szellemcsiga Fotó| Potyó Imre

Csúcsforgalom Fotó| Potyó Imre

A díjnyertes fotóművész
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A Jancsi-hegy legendája*
A Gödöt Csomáddal összekötő földút 
mellett található a  gödiek által csak Jan-
csi-hegynek nevezett, 191 méter tenger-
szint feletti magasságú dombocska, mely 
a környék legmagasabb pontja. A szomszé-
dos Csomádon Juhász-halomnak, míg a ré-
gebbi térképek Jukás-halomnak nevezik ezt 
a földrajzi területet.

E dombot vélhetően évszázadok, talán 
már a török hódoltság óta egy gödi legen-
da övezi. Tudjuk, hogy a török nagy pusz-
títást vitt véghez e vidéken, így a  hajdani 
Göd-pusztán is. A  település templomával 
együtt az itt élők is mind elpusztultak vol-
na, így aki tehette, elmenekült a  pogány 
hódítók elől. Elbujdosott történetünk 
főhőse, az  eredethagyomány szereplője, 
a Gödről elmenekült Jancsi nevű juhász is, 
aki a  közeli Csomád és Fót közötti hábo-
rítatlan erdőkben élt családjával és meg-
élhetést biztosító nyájával. A  legenda sze-
rint e juhász Teremtőnktől igen elszakadt, 
istenkáromló ember volt. Ha valami nem 
tetszett neki, bizony rögtön az Istent szidta. 
Történt egyszer, hogy legelés közben állatai 
eljutottak a hajdani Göd mellé, a környék 

legmagasabb dombjára. Amikor a  Duna 
felől fekete fellegeivel egy óriási vihar köze-
ledett, a juhász a dombtetőn pásztorbotjára 
támaszkodva, az  égzengést és a villámlást 
túlharsogva ismét csak Istennel perlekedett 
a  rossz időjárás miatt. Amikor egy nagy 
mennydörgést követően a  pásztor botját 
az  ég felé emelte és káromkodott egyet, 
egy villám cikázott át az  égen és a  domb 
csúcsán álló Jancsira sújtott. A vihar, ami-
lyen gyorsan jött, olyan gyorsan odébb 
is állt. A  birkák újra békésen legelésztek, 
csak Jancsi állt ott a domb csúcsán élette-
lenül, mozdulatlanul, immár kővé változ-
va. A gödi nép a magas dombot, amelyen 
valaha jól látható kőoszlop állt, még ma is 
Jancsi-hegynek hívja. 

A terület akácerdejének aljnövényzeté-
ben, a domb legmagasabb pontjához közel, 
ledöntött állapotában még ma is megtalál-
ható a  nagyméretű kő. Hajdan vélhetően 
egy térképészeti felmérés háromszögelési 
pontját jelölte, de az is lehet, hogy egy ko-
rabeli határjellel állunk szemben. Min-
denesetre e csúcsról letaszított, néhány 
évtizede már fekvő helyzetben lévő, 190 

cm hosszú és 28 x 44 cm alapú, édesvízi 
mészkő obeliszk volt a  helybéliek alkotó 
fantáziájának, a  Gödi Almanachban már 
leírt szájhagyománynak az alapja.

Ged lovag regéje**
Az 1870-és években már nyomtatásban is 
megjelent az úgynevezett Gödi rege, mely-
nek leírója – a váci siketnémák intézetének 
igazgatója, Krenedits Ferenc – sok nyelvé-
szeti kérdésre is megpróbált e történetben 
etimológiai választ adni (Göd, Csomád, 
Szada, Gödöllő, Sződrákos-patak nevének 
eredete).

A rege egyik szereplője a  hely művelt 
és finom birtokosa, a  jobbágyaival igen 
jól bánó Ged lovag. De amilyen áldás volt 
Ged e vidékre, olyan átok volt a szomszé-
dos Szádvár ura: Szadúr, aki minduntalan 
rárontott a gazdag gedi földekre és felégette 
a szegény jobbágyok házait. Főként a szép 
lányok voltak szorongatva, ha isten ostora 
rájuk tört. Ged csendes uradalma és a  fé-
lelmetes Szádvár között élt egy Csomád 
nevű nemes úr, akinek legnagyobb kincse 
lánya, Gyöngyike volt. Mindkét szomszéd 
úr szerette volna a leány kezét megszerezni, 
azonban az ő szíve a  jobbik, csendesebbik 
felé húzott, és Gedet választotta. El is ment 
volna a Duna tükrében ragyogó, szépséges 
gedi várba, de Szadúr a frigy előtt elrabolta 
őt. Gyöngyike Istenhez fohászkodott: vál-
toztassa őt bármivé, csak Szadúr karmaiból 

HELYTÖRTÉNET

Két gödi anekdota 
nyomában
Amely településről régmúltba vesző regék szólnak, bizonyára már régóta em-
ber által lakott hely lehet. Ilyen Göd is, ahol a  Jancsi-hegy legendáját sokan 
ismerik, ám a 19. század végéről ránk maradt Ged lovag regéje sokak számára 
talán mégis újdonságként hat majd.

Ilyen lehetett valaha a gödi Várdomb

A fekvő „Jancsi” 2014-ben Fotó | Volentics Gyula
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INTERJÚ

Rejtett gyökerek
Karosi Júlia jazzénekesnő új nagyle-
mezén a  gyerekkori emlékekig nyúlt 
vissza.

A Hidden Roots – „rejtett gyökerek” 
címet viselő második albumát egy 
New York-i kiadó gondozza, a  lemez-
bemutató koncertre pedig a  Tavaszi 
Fesztivál keretében Budapesten, a Bál-
nában került sor.
A kapcsolat az  amerikai kiadóval 
egyszerre mesebeli és modern – egy 
tavalyi fellépéssorozat gyümölcse-
ként Juli quartetje Tobias Meinhardt 
szaxofonossal készített felvételeket, 
amelyek a világhálón keresztül nyer-
ték el a  Dot Time Records tetszését. 
Egy órán belül válaszoltak, és meg-
kérdezték, hogy mikorra készülne el 
a teljes lemez. A népzenei elemeket is 
magában foglaló lemez anyaga, saját 
bevallása szerint egyfajta identitáske-
resésről árulkodik, arról, hogy a mű-
fajon belül hogyan határozza meg 
magát mint közép-európai, magyar 
jazzénekesnőt.

Juli a  Zeneművészeti Egyetemen 
diplomázott, s manapság hármas sze-
repben: alkotóként, előadóművészként 
és tanárként tartja fenn azt az egyen-
súlyt, amely táplálja a kísérletező, sza-
bad, természetes ritmust az  új dalla-
mok születéséhez.
A Gödi Fesztivál keretében quartet-
jével július 4-én zenél a  Mógor Ház 
udvarán 18 órakor, illetve fellép egy 
családi koncert keretében is július 
13-án 17 órakor az alsógödi katolikus 
templomban édesanyjával, Pászthy 
Júlia operaénekessel és orgonamű-
vész bátyjával, Karosi Bálinttal.

– Emlékszel még, mikor léptél fel először 
Gödön? Hol helyezkedik el az a koncert 
a pályafutásod idővonalán?
– Pontosan emlékszem, ugyanis meg-
határozó élmény volt számomra. Még 
egészen kezdőként Wagner Laci hívott 
meg a Gödi Juniálisra, ahol énekeltem 
pár jazzdalt, miközben magamat kí-
sértem zongorán. Nagyon nagy sike-
rem volt, s ez a kezdeti bíztatás sokat 
jelentett számomra.

– Jól emlékszem arra, hogy minden 
Gödi Fesztiválon (korábban Juniáli-
son) jelen voltál? Mit jelent neked ez 
a rendezvény?

– Az első örömteli emlék miatt, és sok 
más szép emlék miatt is, amit Gödön 
szereztem, nagyon sokat jelent nekem 
ez a Fesztivál, s különleges helyet fog-
lal el a  szívemben. És persze mindig 
belém hasít az  érzés, hogy eltelt egy 
újabb év...

– Sok víz lefolyt a Dunán, rengeteg do-
log történt azóta, hogy a  „kis Karosi 
lány” először énekelt a gödieknek. Há-
nyadik szerzői albumod jelent meg?
– Ez  a második nagylemezem. Már 
az  elsőn is saját dalok szerepeltek. 
Ezen az új albumon is a saját zene do-
minál, de néhány népdalt is eléneklek, 
a saját interpretációmban.

– Mi változott meg az  elmúlt évek 
alatt, és mi maradt meg a  kezdetek 
óta?
– Sok minden változott. Igen sok ta-
pasztalattal lettem gazdagabb. Ren-
geteget dolgoztam, dolgozok most is 
azon, hogy bebizonyítsam, elsősorban 
magamnak, van helyem ezen a pályán. 
Ami nem változott: mindennap hálát 
adok azért, hogy ezzel foglalkozhatok, 
és hogy ilyen szerető közeg vesz körül.

– Most milyen feladatok várnak rád, 
milyen lesz az idei nyár?
– Számos felkérést kaptunk, úgyhogy 
nem fog tétlenül telni ez a nyár. Az el-
múlt hetekben is volt szerencsénk ját-
szani Németországban és idehaza is 
több városban. És nagyban készülünk 
már a következő koncertévadra, ami-
kor reményeink szerint még több hely-
re fogunk eljutni az új lemez anyagával 
itthon és külföldön egyaránt.

V. Pálfai KingaNagyréti Tamás  grafikája

meneküljön. Isten meghallgatta őt, és egy 
kicsiny rákká változtatta. A  beteljesület-
len házasság miatt egyszer a  környéken 
búsan kóborló Ged lovag egy sohasem lá-
tott patak partján akarta szomját oltani, 
mígnem a vízből rák képében panaszosan 
megszólalt hajdani szerelme. Menyasszo-
nya értésére adta: ha megöli elrablóját, ő is 
visszanyeri korábbi alakját. Ged és Szadúr 
között ádáz harc kezdődött. Ged háromna-
pi küzdés után leverte Szada népét. Szadúr 
futtában az  ördögtől kért segítséget, aki 
őt farkassá változtatta, de így sem mene-
külhetett: Ged jó céllövő volt, s  lenyilazta 
a bestiát. Gyöngyike is visszanyerte embe-
ri alakját, de a csöppnyi rákot nem feledte 
soha, s amikor felkereste a patakot, mindig 
megifjodott, és nem öregedett meg soha. 
A Dunától egészen addig, ahol Szadúr far-
kassá változott, s ahol Ged lovag az ordast 
lenyilazta, vagyis Ged-ölőig (Gödöllőig) 
az egész környék Ged lovag birtoka lett.

Volentics Gyula

* Korábban már megjelent a Gödi Almanach 
1994. évi kötetében Gyüre János: Történetek 
néhány gödi földrajzi helynevének 
keletkezéséről (Göd, 1994, 89-90. oldal)
** Krenedits Ferencz: Rege „Göd”-ről (Vácz 
és Vidéke hetilap, 1870.).  Itt köszönöm 
meg a váci Tragor Ignác Múzeum 
néprajzkutatójának, Csukovits Anitának 
a szíves segítségét!

A szerző helytörténeti kutatóként 2013-ban 
a magyar kultúra lovagja lett.
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2131 Göd, Pesti út 72.
(+36 06) 27-532-160
(+36 06) 20-485-4791
www.godimuvhaz.hu
info@godimuvhaz.hu

A József Attila 
Művelődési Ház
aktuális programjai

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

JÚNIUS 16-20. HÉTFŐ-PÉNTEK
Jazzbalett tábor
Bővebb információ: Dézsi Yvett: (06 30) 911-6809

JÚNIUS 23-27. HÉTFŐ-PÉNTEK
XI. Népművészeti Alkotótábor

JÚNIUS 30. – JÚLIUS 11.
XXI. I� úsági Képzőművészeti Alkotótábor

A Retró Ady Klub
programja
2014. június 21-én,
szombaton 17 órakor:

Kínai vízió Hongkongban
és Makaón
Jankai László útifi lmje 2009-ből

Infó: (30) 370-2491

Programelőzetes
3. Retró Családi Találkozó 
a felsőgödi Duna-parton

Július 19-én, szombaton
Helytörténet a fókuszban
Régi iskolai évfolyamok találkozója

 Matiné
Visszatekintő ismétlő válogatás
Régi fotók és fi lmek vetítése

Délutáni vetítés
Felsőgöd község kialakulása a múlt század 
elején, az első helyi újság tükrében
Tisztelgő válogatás Reisenbüchler Sándor 
fi lmjeiből
A vetítéseket a Duna-part Nyaralóházak szín-
háztermében tartjuk.

Retró zenei műsor
Teddy Bear gitárduett

Bográcsebéd
Kedvezményes jegyek csak elővételben:
• romanjanos@invitel.hu, (06 27) 345-270, 
• gabor.galle@gmail.com, (06 30) 370-2491.

Részletes program a júliusi Gödi Körképben.
Rendezvényünk nyilvános és díjmentes.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Retró Ady Klub

Az Ady Klub
aktuális programjai

JÚNIUS 17. KEDD | 13.00–17.00
Véradás

JÚNIUS 21. SZOMBAT | 14.30
A Gödi Cukorbetegek Klubjának (GÖCE) összejövetele

17.00
Retró Ady Klub

JÚNIUS 16-20. HÉTFŐ-PÉNTEK | 13.00–17.00
Röcögő edzőtábor

JÚNIUS 23-27. HÉTFŐ-PÉNTEK
Aikido edzőtábor
Bővebb információ: http://aikido-god.hu

A József Attila Művelődési Ház 
2014. július 14-től 27-ig zárva tart.
Nyitás: július 28-án, hétfőn.

Koncertprogramok
a Duna-part Nyaralóházak 

szabadtéri színpadán

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

június 14., szombat
Benkő Zsolt és barátai
rock, blues, country

június 21., szombat
Hanti Band
a 60-as, 70-es és 80-as évek legmenőbb
 bulizós slágerei

július 5., szombat
Mandiner
szórakoztató rock- és tánczene

július 12., szombat
Panoráma és SzomszédRock
szórakoztató rock-, country- és tánczene

augusztus 2., szombat
Scarabeus
szórakoztató rock- és tánczene

augusztus 9., szombat
Buli Express
szórakoztató rock és tánczene

A koncertek 19-től 22 óráig tartanak.
Eső esetén a koncerteket Duna-part 
Nyaralóházak színháztermében vagy 
az éttermében tartjuk meg.
A belépés ingyenes!

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

AJÁNLÓ
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Nyári szünet a Göd Városi Könyvtárban
Kedves Olvasóink!

Felhívjuk a fi gyelmüket arra, hogy könyvtáraink
nyáron felváltva tartanak zárva.

Központi Könyvtár
és Katica Gyermekkönyvtár

július 1-jétől – július 31-ig

Ady Fiókkönyvtár
augusztus 1-jétől – augusztus 31-ig

 
Jó pihenést kívánunk!

Gödi Családi Fesztivál – 2014
Gödi Jazz Napok
2014. június 27., péntek
Helyszín: Belga Sörház, Pesti út 70.
18.00:  Rozsnyói Péter Trió

Rozsnyói Péter – zongora; 
Mohay András – dob; 
Orbán György – bőgő

19.30:  Dresch Quartet
Dresch Mihály – szaxofon, fuhun; 
Lukács Miklós – cimbalom; 
Baló István – dob; 
Hock Ernő – bőgő

Étel- és italkülönlegességek: házi gyros, belga burger, 
40-féle sörkülönlegesség

2014. július 4., péntek
Helyszín: Olajfa Művészház udvara, Béke út, az alsógödi vasútállomásnál
18.00:  Karosi Júlia Quartet

Karosi Júlia – ének; 
Bögöthy Ádám – bőgő; 
Tálas Áron – zongora; 
Varga Bendegúz – dob

19.30:  Borbély Műhely
Borbély Mihály – szaxofon; 
Baló István – dob; 
Horváth Balázs – bőgő; 
Tálas Áron – zongora

Étel- és italkülönlegességek: tatár bifsztek pirítós kenyérrel, 
sörök, Sauska borok

Templomi Családi Koncertek
2014. július 13., szombat
Helyszín: Szent István Római Katolikus Templom, Pesti út 73.
17.00:  A Karosi család és a Fassang László, 

Rohmann Ditta házaspár koncertje
Pászthy Júlia Liszt-díjas operaénekes; 
Karosi Júlia jazzénekes; 
Karosi Bálint, a Lipcsei Bach-verseny győztese, 
a Boston First Lutheran Church zeneigazgatója

Bach, Schubert, Kodály, Bartók és Karosi Bálint művei hangzanak el .
Fassang László a chartres-i és a calgaryi orgonaversenyek győztese, a Zeneakadémia és 
a Conservatoire de Paris tanára; Rohmann Ditta a lipcsei Bach- verseny díjazottja – gordonka
Többek között Bach-műveket hallgathatunk tőlük.
Konferál Veisz Gábor, a Bartók rádió szerkesztő-műsorvezetője
A koncert után agapé, beszélgetés a kertben.

2014. augusztus 23., szombat
Helyszín: Szent István Római Katolikus Templom, Pesti út 73.
17.00:  Holló és Lachegyi család koncertje

Holló Aurél Kossuth-díjas ütőhangszeres művész; 
Szabó Judit gordonkaművész; 
lányuk, Holló Eszter – fuvola; 
fi úk, Holló Mátyás – ütőhangszerek; 
Sipkay Deborah – hárfa

Faure-, Daqin-, Kocsár- és Holló Aurél-műveket hallhatunk.
Lachegyi Imre – blockfl öte; Lachegyi Máté – zongora; Lachegyi Anna – gordonka; Lachegyi 
Róza – hegedű
Haydn, Beethoven, Bach és Lachegyi Imre művei hangzanak el.
A koncert után agapé, beszélgetés a kertben.

Gödi Körkép | 2014. 6. szám AJÁNLÓ
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TÁBOROZÁSI LEHETŐSÉGEK

Jubileumi nyári tábor 
Gödön
Az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának 
szervezésében tizedik alkalommal rendezik meg a  nyári 
napközis tábort, 6-18 esztendős gyermekek részére.
A tábor 2014. június 30. és 2014. augusztus 1. között várja 
a gyerekeket.

A táborozás térítési díja 1000 Ft/nap, míg a  rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára in-
gyenes. (Ebben az esetben a jelentkezési laphoz az erről 
szóló határozat másolatát is csatolják a szülők.)
Jelentkezni június 20-ig lehet. A jelentkezési lapot az is-
kolák gyermekvédelmi felelőseinél, illetve a Gyermekjó-
léti Szolgálatnál lehet kérni, de letölthető az önkormány-
zat weboldaláról is.

A jelentkezési lapot személyesen, a  gyermekkel együtt 
megjelenve a  Gyermekjóléti Szolgálatnál – 2132 Göd, 
Ady Endre u. 6. – lehet leadni a  megadott időpontig 
az alábbi ügyfélfogadási időpontokban:
Hétfőn 8-tól 18 óráig
Szerdán 8-tól 16 óráig
Csütörtökön 8-tól 16 óráig
Pénteken 8-tól 14 óráig

Focitábor
Nyári focitábort szervez a Gödi Sportegyesület.
Időpontok:
I. turnus: június 16-tól 20-ig.
II. turnus: június 23-tól 27-ig.

Felszerelés: stoplis cipő, sportcipő, papucs, törülköző, esőkabát, fejfedő, naptej.
A tábor díja: 4000 Ft/nap, 20 000 Ft/hét (programok 8-16 óráig, háromszori étkezéssel.)
További információk: Gyenes Zsolt (06 30) 757-1428; Wagner Bálint (06 30) 569-9807.

Tánctábor
2014. június 16. és 20. között a József Attila Művelődési 
Házban (2131 Göd, Pesti út 72. Telefon: 27/532-160)
A tábor bejárós formájú. Naponta 9 -től 15 óráig tarta-
nak a foglalkozások.
 
A foglalkozásokat tartja: Dézsi Yvett táncművész

A tábor összköltsége étkezéssel (ebéd és uzsonna) 
együtt 15 000 Ft.
Befizetési határidő: 2014. június 13.

A program:
– bemelegítés, tréningezés
– ügyességi vetélkedők
– készségfejlesztő játékok
– testtartás- és mozgáskultúra-fejlesztés
– koreográfia betanulása
– kikapcsolódás, fagyi, séta
 
A tábor utolsó napján a táborban tanultakból bemuta-
tót tartanak a gyerekek.

Tánctábor
Június 30-tól július 4-ig GDSE Tánctábor az Aphrodite Hotelben. Jelentkezni 12 éves 
kortól lehet! Bemelegítés, táncstílusok elsajátítása, táncos koreográfiák. A táncórák 
mellett korlátlan strandhasználat, valamint finom ebéd és uzsonna.
Jelentkezni Dézsi Yvettnél lehet a (06 30) 911-6809-es telefonszámon.

Kajak-kenu napközis tábor a MAFC 
szervezésében
A MAFC Kajak-Kenu Szakosztálya intenzív kajak-kenu napközis tábort szervez.
Helyszíne a felsőgödi Duna-parti Csónakház. 
Időpont: augusztus 4-től 8-ig, reggel 8-tól délután 17 óráig, háromszori étkezéssel.
Táborvezető edző: Mizser Diana. 
Érdeklődni lehet telefonon (06 20) 956-6860 vagy (06 20) 371-6456.
E-mail: mafckajak@gmail.com
Honlap: www.mafc-kajakosok.hu

Egész nyáron 
tollaslabdatáborok 
gyerekeknek
Napközis táborok: 11 turnusban, egész nyáron 
Észak-Pesten a  Hodos Tamás Tollaslabda Csarnok-
ban.

Bentlakásos táborok: július 6-tól 11-ig Kocséron és 
augusztus 3-tól 9-ig Levélben. 

További információk: 
www.tollaslabdatabor.info; 
www.facebook.com/god.tollaslabda;
www.facebook.com/tollaslabda.tabor;
szucs.zoltan@interware.hu.
A szakosztály tagjai jelentős tábordíj-kedvezmény-
ben részesülnek!

Nyári tábort szervez a Gödi SE
Július elsejétől a  szünidő végéig nyári táborba hívja a gyermekeket a Gödi SE. 
A  táborban a  fiatalok az  egyesület szakosztályaival ismerkedhetnek meg (asz-
talitenisz, atlétika, kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, kungfu, labdarúgás, lovas-
sport, sakk, sárkányhajó, tenisz, tollaslabda és vízilabda).

Érdeklődni Klenóczky Beánál (bea.klenoczky@gmail.com) és dr. Horváth László-
nál (dhorvath@t-online.hu) lehet.

Gödi SE Sporttábor
2014. augusztus 11. és 15. között a Gödi SE Sporttelepén 7-12 éveseknek.
Hétfőtől péntekig 8-17 óra között napi két sportfoglalkozással (10-15 fő részére), 
szakedző vezetésével, háromszori étkezéssel.
A tábor díja: 18 000 Ft/fő/hét, 8000 Ft előleg befizetésével.

Érdeklődni lehet telefonon: (06 30) 573 5342
vagy e-mailben: bea.klenoczky@gmail.com
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Magas elismerésben részesült a gödi curlingvilágbaj-
nok, Kiss Zsolt. A téli olimpiai sportág világviszony-
latban is kiemelkedő magyar játékosa a  Magyar 

Olimpiai Bizottság dr. Kamuti Jenő által vezetett Fair Play Bi-
zottságának döntése értelmében május végén a Fair Play Cse-
lekedet kategória diplomáját vehette át a Hilton szállóban ren-
dezett ünnepségen. E  rangos eseményen öt kategóriában 22 
sportolót, illetve sportszervezetet díjaztak az 2013-ban az el-
lenfeleikkel szemben mutatott sportszerű magatartásuk alap-
ján. (Zsolt, Palancsa Dorottyával az oldalán a tavalyi világbaj-
nokságon első, idén pedig a negyedik lett vegyes párosban.)

A páros tavaly a  címvédő svájciakkal mérkőzött, amikor 
a svájci hölgynél, csapata utolsó kövének elengedésekor tech-
nikai hibát jelzett a pályába épített szerkezet. Ennek ellenére 
sem Zsolt, sem a  svájci férfi játékos nem látott szabálytalan-
ságot, így felmerült a gyanú, hogy a szerkezet tévesen jelzett. 
A bírói testület negyedórás tanácskozást követően vétkesnek 
ítélte a svájci hölgyet, így a kő elengedését megelőző, magyar 
szempontból nagyon  kedvező állás maradt érvényben Zsolt 
utolsó kövének elengedése előtt. Zsoltnak így egy igen egysze-
rű megoldással lehetősége nyílt kiharcolni a győzelmet. Azon-
ban ő szándékosan rosszul engedte el utolsó kövét, s így csak 
egy pontot szerzett a magyar csapat, amely a mérkőzés 8-7-es 
végeredményét jelentette Svájc javára. Ez volt a magyar páros 
egyetlen elvesztett meccse a világbajnokságon, amelyet azon-
ban végül megnyert, és evvel sporttörténelmet írt. A magyar 
párosnak e cselekedetét jutalmazták Fair Play-díjjal.

V. F. 

KÉZILABDA

Az NB I/B-be jutott a női csapat!
Szenzációs menetelést követően, minden mérkőzést győztesként 
teljesítve az NB I/B-be jutott a Gödi SE felnőtt női kézilabdacsa-
pata. 

– NB/II-es női kézilabdacsapatunkkal a  2013/14-es szezonban 
minden mérkőzésünket megnyertük, és az északi csoport első he-
lyén végeztünk. Így a 2014/15-ös bajnoki idényben az NB I/B-ben 
szerepelhetünk. A vezetőség elvárása, hogy az NB I/B-s mezőny-
ben meghatározó csapat legyünk, és már az  első évben a  közép-
mezőnyben végezzünk. Célkitűzésünk reálisnak mondható, fi gye-
lembe véve az  idei szezonban nyújtott teljesítményünket. Junior 
csapatunk a bajnoki szezonban a második helyen végzett, méghoz-
zá az első helyezettel azonos pontszámmal. A játékosok közül ki-
emelném Kemenczik Martinát, aki 184 góljával a junior bajnokság 
gólkirálynője lett – tájékoztatta a Gödi Körképet Tősér Tibor edző.

A WESTERN-KUPAFORDULÓ EREDMÉNYEI:

Gyerek kategóriában: Kapolyi Bendegúz (Horsemannship és 
Plasure) 1. hely, Károlyi Hédi (Trail 1. hely).
Open, felnőtt nyílt kategória (európai szint): Fehérvári Pálma 
(Pleasure) 1. hely.

Lovas tájékozódási és western-kupa 
– először közösen a Szálenderen

Idén először rendeztek a Szálender Lovastanyán közösen west-
ern kupafutamot és tájékozódási lovasversenyt. Mindkét 
szakág eseményének többéves hagyományai vannak Gödön, 

azonban először bizonyították, hogy a cowboyok és a huszárok jól 
megférnek egymás mellett.

– A IV. Gödi Parancsőrtiszti Szolgálatot, a tájékozódási lovas-
versenyt – mint gödi kezdeményezést – a  környező települések 
is felkarolták. Az  indulók között üdvözölhettük a  szomszédos 
Sződ polgármesterét is.  Idén már Vácrátóton is megrendezték 
a  Parancsőrtiszti Szolgálatot, ezt a  huszárhagyományokat ápoló 

lovasversenyt, amely leginkább a  tájékozódási futáshoz hasonlít. 
Reméljük, egyre több követőre találunk ezen a  Göd, Sződliget, 
Sződ, Vácrátót, Csomád, Fót, Veresegyház, Dunakeszi által hatá-
rolt remek lovas terepen – mondta Katona Sándor hagyományőrző 
huszár. A verseny szervezője érdekességként megemlítette, hogy 
vácrátóti segítője, Lukács Ádám, egykori military versenyző futva 
tűzte ki a lovasok által térkép segítségével felkutatandó ellenőrző 
pontokat. Katona Sándor köszönetet mondott a versenyt megnyitó 
Markó József polgármesternek, valamint a Göd Városi Kommuni-
kációs Nonprofi t Kft .-nek és minden további segítőnek a verseny 
támogatásáért.

– A westernfordulóra az ország egész területéről érkeztek ver-
senyzők. Hat versenyszámban, 15 kategóriában hirdettünk ver-
senyt, s  52 ló-lovas páros nevezett összesen 123 starttal. Gödi 
versenyzőink minden kategóriában, amiben indultak, éremmel 
zártak. A két nap során mintegy hatszázan látogatta ki az alsógödi 
lovas tanyára – foglalta össze a  két nap eseményeit Pető Zoltán, 
a westernversenyek szervezője.

 V. F.

Gödön egyre népszerűbb a lovassport, a western és a tájékozódási 
verseny is hagyománnyá nőtte ki magát

A sikercsapat (kékben Németh András, aki tanácsadóként 
segítette az együttest, fehérben Tősér Tibor edző, fekete felsőben 
Prohászka Zoltán gyúró)

CURLING

Fair play-díjat kapott a gödi 
világbajnok Kiss Zsolt
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BELÉPÉS CSALÁDOSTUL

Gödi Sportmajális, 2014
Ha május elseje, akkor már hagyomány az alsógödi sporttele-
pen és annak környékén a városi sportmajális.

 
– Nagyszerű érzés, hogy sok-sok család számára vonzó a  sza-
badidősport, megtalálva abban a  kikapcsolódás, a  testmozgás, 
a családi együttlét, a barátkozás és a közösségi együttlét örömét. 
Különösen fontos, hogy mindezt lakóhelyünkön tudjuk biztosí-
tani. Öröm volt látni, ahogy egy-egy ember hol kosárlabdázott, 
hol focizott, hol pingpongozott. Köszönet a Gödi SE elnökének, 
Horváth Lászlónak, hogy biztosította a  sporttelep használatát, 
s köszönet a GSE szakosztályai közül a kosarasoknak, az aszta-
liteniszezőknek, a tollaslabdásoknak, a kajakosoknak és az atlé-
táknak a  sportágbemutatóért. A  sportmajálison csapattag volt 
dr. Pintér György alpolgármester, Marton Zsolt plébános atya 
és káplánja, továbbá spanyol és olasz nemzetiségű fi atalok is. 
A  díjátadásban Markó József polgármester és dr. Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő mellett Marton Zsolt segédkezett. Kö-
zéppontban a foci volt: 21 gyermek-, 3 női és 12 férfi csapat küz-
dött az érmekért. Külön köszönet Szajbert Máriának, aki immár 
évek óta biztosítja a felnőtt-torna érmeit és serlegeit a Felsőgödi 
Karitász Csoport nevében. Minden elismerést megérdemelnek 
a  Városi Utánpótlás Kupa (VUK) focitorna rendezői: Gyenes 
Zsolt, Sápi Zoltán és i� . Sápi Zoltán – számolt be az eseményről 
lapunknak Wagner László főszervező.

EREDMÉNYEK

IV. Bednárik László Emléktorna: 1. Bimbó, 2. Yhtos, 3. Royal.
VUK, ovisok: 1. Kastély, 2. Kincsem, 3. Vegyes csapat.
VUK, 1-2. osztályosok: 1. Németh László 2/b-c, 2. Huzella 1/a, 3. 
Németh László 2/d.
VUK, 3-4. osztályosok: 1. Németh László 3/c, 2. Németh László 
4/b, 3. Búzaszem 4. oszt.
VUK, 5-6. osztályosok: 1. Huzella 5/c, 2. Németh László 6/e, 3. 
Németh László 5/ b-d.
Kosárlabdában családi különdíjas: Wehner Richárd családja.

A GÖDI SE SPORTOLÓINAK EREDMÉNYEI:

1. hely: Lukács István K1, V. korcsoport, 15 km
1. hely: Velky Donát – Korompai László MK2, II. kcs., 5 km
2. hely: Sinkó Panna MK1, III. kcs., 10 km
3. hely: Matyus János MK1, III. kcs., 10 km
5. hely: Báthory Máté – Bankhardt Bendegúz MK2, I. kcs., 5 km
6. hely: Horváth Csenge K1, V. kcs., 15 km
6. hely: Vasvári Lili – Lisoczki Sára K2, V. kcs., 15 km

A MAFC SPORTOLÓINAK EREDMÉNYEI:

2. hely: Rimár Szonja MK1, gyermek I. kcs., 5 km
2. hely: Velky Domonkos K1, serdülő V. kcs., 15 km
3. hely: Michalik Flóra K1, serdülő VI. kcs., 15 km
3. hely: Luczó Bence K1, serdülő V. kcs., 15 km
5. hely: Varga Dominik K1, ifj úsági kcs., 21 km
5. hely: Luczó Gergő K1, ifj úsági kcs., 21 km
5. hely: Velky Domonkos – Luczó Bence K2, serdülő V. kcs., 15 km

A magyar K4-es egység Szegeden is az ausztrálok mögött érkezett 
célba, minimális különbséggel, az olimpiához hasonlóan
 (Fotó | Luczó Péter)

SZKANDER

Csabai Atilla Európa-bajnoki 
ezüstérmes Bakuban
Május közepén Bakuban rendezték a szkander Európa-baj-
nokságot. A kontinensviadalon 24 ország 530 versenyzője 
vett részt, köztük a magyar válogatott. Az európai „kar-
birkózók” seregszemléjén a  hazai szövetség gödi elnöke, 
az európai szervezet alelnöke is megmérette magát. Csabai 
Atilla masters nehézsúlyban jobb kézzel ezüst-, bal kézzel 
pedig bronzérmet szerzett.

Öt gödi kötődésű kajakos a szegedi 
világkupán
A Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség világkupa-soroza-
tának idei harmadik, egyben utolsó versenyén, Szegeden 
öt olyan kajakos ült hajóba, aki utánpótláskorában a Gödi 
SE sportolójaként is versenyzett. A  Kammerer Zoltánnal 
(Győri Graboplast) és Kulifai Tamással (Vasas SC) felál-
ló férfi  kajaknégyes a londoni olimpiához hasonlóan 1000 
méteren az ausztrálok mögött alig lemaradva ezüstérmes 
lett. Hagymási Réka és Anita (MAFC) 200 méteres párosa 
az A döntő 9. helyen végzett, K4 500 méteren a B egység 
a vezérevezős Anitával a B döntő 7. helyén ért célba. Bán 
Kristóf (FTC) K2-ben, 200 méteren nyolcadik lett.

KAJAK

A serdülőválogatott Lukács István 
újra maratonbajnok 
A győri Graboplast Maraton Magyar Bajnokságra het-
ven-egynéhány egyesület több mint 2000 hajóegységét ne-
vezték. A viadalon korcsoportonként az első hat verseny-
zőt éremmel jutalmazták. A Gödi SE és a MAFC kajakosai 
összesen 14 medállal térhettek haza.

KAJAK

Ismét sportcsillagok a Hagymási 
testvérek
A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj-program kereté-
ben a  2013/14-as tanév II. szemeszterében is kihirdették 
az ösztöndíjat elnyert sportolók névsorát, amelyben ismét 
szerepelnek a MAFC-nak a Semmelweis Egyetemen tanu-
ló U23-as kiválóságai, Hagymási Anita és testvére, Réka.
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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. május havi számunkban kö-
zölt rejtvény megfejtése: „Tévedsz, 
öreg, ez nem kívánságműsor”.

Gratulálunk a  helyes megfejtést be-
küldőknek!

A nyertes ezúttal: Eiselt Hajnalka

Szerencsés megfejtőnk a Lótusz 
Szépségszalon szolgálgatását 
veheti igénybe.
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LABDARÚGÁS – A GSE KOROSZTÁLYOS EREDMÉNYEI

Felnőtt
Pilisszántó – Gödi SE: 0-1 (gólszerző: Honti)
Dunabogdány – Gödi SE: 2-4 (Pató, Oláh, Sápi M., Kolumbán)
Gödi SE – Piliscsaba: 4-0 (Csánki K., Kolumbán, Sápi M., Pató)
Üröm – Gödi SE: 4-1 (Kránitz)
 
U-21
Gödi SE – Galgahévíz SE: 3-1  (Török, Honti 2)
Mogyoród KSK – Gödi SE: 1-3 (Martin-Gál 2, Török)
Gödi SE – Kistarcsa VSE: 4-3 (Martin-Gál 2, Csánki K., Honti)
Verőce SE – Gödi SE: 0-7 (Kolok A. 2, Martin-Gál, Biczó, Honti, 
Szekeres, Burger)
Gödi SE – Bagi TC: 0-0
Bagi TC – Gödi SE: 2-2 (Ribényi, Burger)
Csomád KSK – Gödi SE: 1-7  (Honti 3, Török, Burger, Kolok A., Végső)
Kistarcsa VSE – Gödi SE: 0-2  (Török, Csánki K.)

Az U-21 es csapat a hátralévő mérkőzésektől függetlenül megnyerte 
a Megye I-es bajnokságot!
 
U-18
Vác – Gödi SE: 6-1 (Honti)
Mogyoród KSK – Gödi SE: 7-1 (Ribényi)
Isaszeg SE – Gödi SE: 1-5 (Honti 2, Farkas 2, Horpácsi)
 
U-15 
Iklad – Gödi SE: 1-5 (Ráth V. 3, Lugosi, Bubb)
Gödi SE – Isaszeg SE: 5-1 (Kukucska 2, Bubb, Ráth V., Lugosi)
Kisnémedi – Gödi SE: 2-5 (Kukucska 2, Lugosi 2, Libényi)
Vác – Gödi SE: 4-1 (Lugosi)
Gödi SE – Isaszeg SE: 8-8 (Lugosi 3, Ráth V. 2, Bubb, Kukucska, Fekete)
 
U-14
Gödi SE – Verőce SE: 0-4
Sződligeti SMTE – Gödi SE: 7-0
Gödi SE – Kismaros: 6-0 (Vasvári M. 2, Varga 2, Márton, Király)
Rád – Gödi SE:  3-7 (Csető 2, Király, Varga, Szeder, Huszti, Márton)

Közgyűlést tartott a Gödi SE
Május 28-án tartotta éves, rendes közgyűlését a  Gödi 
Sport egyesület. Az  1920-ban alapított klub küldöt-
tei, a  szakosztályok képviseletében ez alkalommal elő-
ször gyűltek össze a  GSE alsógödi labdarúgópályáján, 
a TAO-pénzből felújított székházban. A napirendi pontok 
között a közhasznúsági jelentés mellett a 2013-ra vonatko-
zó szakmai és pénzügyi beszámolók is szerepeltek.

KAJAK

Gödi „Jó tanuló, jó sportoló” 
kajakosok
A gödi kajakosok korábban is bizonyították, hogy a  kiváló 
sporteredmények mellett a tanulásban is élen járnak. Tavaly hét 
kajakos ért el olyan tanulmányi és sporteredményt, hogy kiér-
demelte a „Jó tanuló, jó sportoló” címet. Az idei eredményeket 
májusban hirdették ki. A több mint 400 általános és középisko-
lás diák között négyen a Gödi SE, hárman a MAFC kajakosai.

A GSE-ből Horváth Csenge tavaly a  Búzaszem Iskolában 
végzett. Lukács István és  Mocsáry Viktor a felsőgödi Németh 
László Általános Iskolában jelenleg végzős, míg Sinkó Panna 
a Huzella Tivadar Általános Iskolában tanul, ötödikes teljesít-
ményét díjazták. 

A MAFC-ból Oláh Gergely a váci Boronkay György Szakkö-
zépiskola és Gimnázium tanulója, Velky Domonkos és Luczó 
Bence pedig jelenleg a  gödi Huzella Tivadar Általános Iskola 
nyolcadikosa. 

V. F.
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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



Az akció időtartama: május 1-június 30.

2131 Göd, 
Béke u. 29.

2120 Dunakeszi,
Fő út 75-81. 

(az SZTK-ban)

06/70 291 785727/345 354

Megbízható csapat, korrekt áron, referenciamunkával!
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás!

Igény szerint vállaljuk:
• Új tetőszerkezet építését
• Régi tető minőségi felújítását, fafödém készítését
• Tetőtér hő- és hangszigetelését, tetősík-ablak beépítését
• Bádogozást, gipszkartonozást
• Fakerítések, előtetők, garázsok, kerti tárolók egyedi kivitelezését

Lakásfelújítás A-tól Z-ig!
Elérhetőségek:

www.jakiteto.hu • www.tetoepito.hu • (06 20) 453-4837

Szigetelés Tipp

Hőszigetelésen töri a fejét?
Nyílászárót cserélne?
Energetikai tanúsítást szeretne?

KIVÉTELES KIVITELEZÉS

Hívjon most               
felmérésért, tanácsadásért!

Nagy Gergely
Műszaki vezető, szaktanácsadó

Tel.:
E-mail:
Weboldal: www.szigetelestipp.hu

info@szigetelestipp.hu
06 30/ 747 0322

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

Az Invitellel jó nyarad lesz Minden  
csomag havi

1288 Ft

Parlando Musical és színjátszó tábor
2014. június 16-21.

Göd Duna-Part Nyaralóházak színházterme 

A tábor bejárós formájú: 9-15.30-ig
Két korcsoportban lesznek a foglalkozások:
Pacsirta 9-13 éves korig, 
I� úsági csoport: 14 éves kortól!

A tábor összköltsége étkezéssel
és tandíjköltséggel együtt: 19 000 Ft.
Testvérkedvezményt biztosítunk!
Jelentkezési határidő: 2014. június 9.
Információ: Dónusz Katalin: (+36 30) 211-6363,
parlando.egyesulet@gmail.com, és a facebookon!

Dónusz Katalin 
énekművész, logopédus

Kovács Róbert
színművész, koreográfus

Művészeti vezetők:
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www.opticworld.hu
www.facebook.com/opticworld

2600 Vác, Széchenyi utca 4-6.
Tel.: 30/983-8121, 27-311/210

dr. rácz Zsuzsanna: szemész orvos (gyerek látásvizsgálat)
dr. Szandányi Judit: szemész főorvos
barta eszter optometrista, kontaktológus
Computeres vizsgálat a hét minden napján

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

HIRDETÉS
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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!

VENDÉGLŐ ÉS HALSÜTŐ

A Duna-part vendéglő és halsütő az alsógödi 
szabad strandon idén is várja vendégeit széles 

étel- és italválasztékkal, mérsékelt árakon.
Nyitva mindennap 11-től 21 óráig. 

Rendezvények lebonyolítását 60 főig vállaljuk. 
Asztalfoglalás és ajánlatkérés:

(06 20) 991-8418
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• 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

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
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MEGNYÍLT 

a ZÖLD BETŰ
(A Betűbolt helyén és nyomdokain)

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

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

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

Szeretettel várjuk. Nézzen be hozzánk!

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

• TELEFONFELTÖLTÉS,
ELMŰ-FELTÖLTÉS

• AJÁNDÉKTÁRGYAK

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

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

füvesítés, gyepszőnyeg terítése, növényvédelem.

• 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!

PONTFÚRT ÉS
 KÜLÖNLEGES

KULCSOK

Göd, Alagút u. 3/b.
Tel.: (06-20) 512-1002
Nyitva:  H, K, Cs, P: 9-19-ig,

Sz és Szo.: 9-15-ig

KULCSMÁSOLÁS

RUHA- ÉS SZŐNYEGTISZTÍTÁS, 
ÉLEZÉS, (KÉS, OLLÓ, 

KORCSOLYA, FŰNYÍRÓKÉS, 
LÁNCFŰRÉSZ STB.)

VARRÓGÉP SZERVIZ, 
CIPŐJAVÍTÁS

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 női fehérnemű szettek árából júliusban 

20 % kedvezményt adunk.

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

szombaton 9-től 13 óráig
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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

Kőműves, burkoló, festő és 
homlokzati hőszigetelési munkát 
kedvező áron vállalunk. Díjmentes 
felmérés. Telefon: (06 20) 507-8669

FODRÁSZ – PEDIKŰRÖS
HÁZHOZ MEGY! (06 70) 269-8446 
Bármikor hívhat! Ha nem tudom 
felvenni, visszahívom – vagy hagyjon 
üzenetet.

TIP-TOP varroda
Javítás, átalakítás, méretre készítés, 
lakástextíliák varrása, ruhatisztítás.
Nagy Cecília, telefon: (06 20) 471-3898

Gázkészülékek beüzemelése, 
garanciális és garancián túli javítása, 
karbantartása. 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

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.

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!

BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

S Á R G A B A R A C K
VÁ S Á R !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ELŐJEGYZÉSSEL, AKÁR 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS

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

Cím: Göd, Révay u. 16.

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

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

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

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

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

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

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

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

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

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

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

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

kazánszenek, kalodás tüzifa.

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

HIRDETÉS
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