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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2014. június 25.

Költségvetés-módosítás és kompenzáció
Szükségessé vált az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 
módosítása. A  legnagyobb iparűzési adót fizető Samsung SDI Ma-
gyarország Zrt. bezárásának következtében ugyanis hiány keletkezik 
a tervezett adóbevételekben. Ezért a képviselő-testület a helyi önkor-
mányzatok kiegészítő támogatásainak körébe tartozó rendkívüli ön-
kormányzati támogatás kérelmével fordul a kormányhoz. A vissza nem 
térítendő kompenzáció erre az évre kérhető, összege 285 millió forint. 

Pancsoló készül a bölcsődéseknek
A képviselő-testület döntött arról, hogy három pancsoló létesülhet 
a Szivárvány Bölcsődében.  A pancsolók kivitelezésére a legkedvezőbb 
árajánlatot egy gödi vállalkozó adta. Így 762 000 Ft értékben az ő kivi-
telezésében készülhet el a  beruházás.

Módosítás a Helyi Esélyegyenlőségi Programban
Göd Város Helyi Esélyegyenlőségi Fóruma éves ülésén megvitatta 
a  Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításának lehetőségeit. A  je-
lenlegi huszonhat intézkedési tervből kilenc esetében határidő-módo-
sítást határoztak el az elmélyültebb elemzés és a hatékonyabb teljesü-
lés elérése érdekében, illetve egy újabb intézkedési tervet emeltek be, 
mégpedig a diétás étkeztetést, mely a köz étkeztetésben fog jelentkezni 
szeptembertől.

Rendelet a rendetlenség ellen
Szankciókkal támogatták meg a  környezetvédelmi rendeletet annak 
érdekében, hogy ingatlanon belül is számon kérhető legyen a  rende-
zettség, és egy telken se maradhasson fenn tartósan olyan állapot, 
amely zavarja vagy veszélyezteti a szomszédokat. A témával bővebben 
is foglalkozunk a 16. oldalon. 

Alapítványi támogatás
A testület jóváhagyásával 200  000 forint összegű támogatásban ré-
szesíti a Közművelődési, Oktatási és Sportbizottság a Németh László 
Általános Iskola Gyermekekért Alapítványát. Az  összeget a  Perdülő 
táncegyüttes nyári táboroztatásához használják fel.

Temetői lopások
A Nemeskéri-Kiss Miklós úti temetőben gyakorivá váltak a  lopások. 
A probléma megszüntetésének módjáról is tárgyalt a testület. Részletek 
a lap 6. oldalán olvashatók.

Új tag a KOSB-ban
Farkas Márton halálával még tavaly decemberben megüresedett egy 
hely a  Közművelődési, Oktatási és Sportbizottságban. Markó József 
polgármester javaslata alapján a  testület Vasvári Ferencet választotta 
a  bizottság új külsős tagjává. Rövid bemutatkozása az  5. oldalon ol-
vasható.

Választási tájékoztató
Nevelek lakossága az őszi önkormányzati választások idején a gödi 6. 
és 7. számú választókörzetben voksolhat majd. További információk 
a lap 12. oldalán találhatók. 

Útépítés
A testület zárt ülésen hozott döntése alapján megindult a „Göd, Kusché 
Ernő utca – Vécsey Károly utca – Tompa Mihály utca útépítése, csa-

Markó József polgár-
mester minden hónap 
negyedik hétfőjén tart 
fogadóórát, 13-18 óráig 
a  Polgármesteri Hiva-
talban (2131 Göd, Pesti 
út 81.).

Polgármesteri fogadóórák

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 4. és a 13. számú 
szavazókör szavazóhelyiségeinek címe meg-
változott. A  két szavazókört a  2014. évi ön-
kormányzati választástól kezdve áthelyezzük 
a  Fácán Óvodába (2131 Göd, Rákóczi Ferenc 
út 23.).

Megértésüket köszönjük.
Dr. Szinay József,

a Helyi Választási Iroda vezetője
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Pályázat a Településellátó 
Szervezet intézményvezetői 
álláshelyének betöltésére
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/B §-a, vala-
mint a  törvény végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V. 12.) Kormányrendelet 3.§(1) bekezdése 
és a 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet 3.§,10.§-a 
alapján a Településellátó Szervezet intézmény-
vezetői álláshelyére pályázatot hirdetett.

A megbízás 5 év időtartamra szól igazgató 
beosztásban, gazdasági ügyintéző munkakör-
ben.

A pályázat benyújtásának helye: 
Gödi Polgármesteri Hivatal címzetes főjegy-
zője (2131 Göd, Pesti út 81.)

A pályázat benyújtásának határideje: 
az NKI internetes oldalán történő közzétételt 
követő 30. nap

A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formációt dr. Szinay József címzetes főjegyző 
nyújt a 06/27-530-030-as telefonszámon.

A pályázati kiírás teljes szövege megtekint-
hető a  www.kozigallas.gov.hu,  valamint 
a www.god.hu honlapokon.

KÖZÉLET
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A képviselő-testület június 25-ei ülésén Markó József polgármes-
ter javaslatára lapunk munkatársát, Vasvári Ferencet választották 
a Közművelődési, Oktatási és Sportbizottság (KOSB) új külsős tag-
jának. A hír kapcsán arra kértük, ezúttal ő legyen az, aki válaszol 
a kérdéseinkre.

Gödi Körkép: Hogyan mutatkoznál be röviden a lap olvasóinak?
Vasvári Ferenc: 44 éves vagyok, négy klassz gyermek édesapja, hú-
széves gödi kötődéssel 2003 óta a város lakója. A Testnevelési Egye-
tem elvégzése és  médiatanulmányokat követően öt évig televíziós 
sportműsorok gyártásában vettem részt, majd egy évtizedig az álla-
mi sportirányításban dolgoztam, ahol a közoktatás is a látókörömbe 
került. A  londoni olimpia évétől a  Magyar Olimpiai Bizottságban 
kommunikációs és sajtófeladatokért felelek. Családi vállalkozásunk-
ban kommunikációs tanácsadással, sajtófőnöki és  hírügynökségi 
tevékenységgel is foglalkozunk. Egy évtizede publikálok a Gödi Kör-
képben, 2007-től szerkesztem a lap sportrovatát. A gödi televízióban 
sportműsorokat készítek, s emellett több gödi esemény sajtómunká-
ját szervezem. Társadalmi szerepvállalásaim közt aktív részese va-
gyok a városi rendezvényeknek, jótékonysági eseményeknek; továb-
bá második ciklusban vagyok tagja a Gödi SE elnökségének. 

GK: Vannak-e esetleg további 
közéleti terveid a városban?
V. F.: Aktuális a kérdés, éppen 
a napokban keresett meg a FI-
DESZ helyi szervezete, hogy 
támogatásukkal induljak el 
az  önkormányzati választáso-
kon a 3-as körzetben.

GK: A  3-as körzet jelenlegi 
képviselője Kovacsik Tamás. 
A képviselő úr már nem kíván 
elindulni az őszi megmérettetésen?
V. F.: Legjobb tudomásom szerint Kovacsik Tamás nem kíván 
a  FIDESZ-KDNP koalíció jelöltjeként indulni a  választásokon. 
Információim szerint a  helyi szervezet  vezetése erre több alka-
lommal rákérdezett a képviselő úrnál, s a nemleges válasza után 
kaptam a felkérést. Részemről nagy motivációt jelent, hogy – igaz, 
nem vagyok semelyik pártnak tagja, de az értékrenddel azonosul-
va –  egy csapat támogatásával tehetek a városért, nagycsaládos-
ként az itt élő valamennyi generációért.

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számláin lévő összegek + pénz-
tár): 163 955

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számláin lévő összegek + pénz-
tár): 11 773

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 30 437 
A lekötött betétek összesen: 150 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő össze-
gek + a pénztárban lévő összegek + a lekötött összegek): 356 165 

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: 0 
A mai napig befolyt adóbevételek összege: 445 900 
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 
millió forintot meghaladó tételek listája: 0

A lakossági adótartozások összege 2014. május 31-én: 149 311
A fenti táblázat a 2014. június 25-ei állapotot mutatja.

Dr. Pintér György alpolgármester

padékvíz-rendezése és az  Attila utca útépítése, csapadék-
víz-rendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás.

Változás a TESZ vezetői posztján
A testület zárt ülésen tárgyalta a  Településellátó Szervezet 
eddigi igazgatója, Mucsi László posztjáról történő lemondá-
sának ügyét. A  TESZ korábbi vezetője a  jövőben a  Polgár-
mesteri Hivatalban dolgozik majd koordinátori beosztásban. 
A Településellátó Szervezet vezetésére Rataj András, a Göd 
Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője kap meg-
bízást arra az időre, amíg lezajlik a TESZ igazgatói álláshe-
lyének betöltésére kiírt pályázat elbírálása. Rataj András eb-
ben az átmeneti időszakban félállásban látja el munkakörét 
a  kommunikációs kft. ügyvezetőjeként. A  kommunikációs 
kft.-ben ügyvezetői munkakörbe kerül Dombi Lászlóné is. 

INTERJÚ

Új tag a Közművelődési, Oktatási és Sportbizottságban

Vasvári Ferenc

A rendezvény alatt büfét bizto-
sít a Széchenyi csárda.
A vendégeket népművészeti 
kirakodóvásár, a legkisebbeket 
ugrálóvárak várják.

Esőhelyszín: 
Balázsovits Sportcsarnok 
(2132 Göd, Ifjúság u. 1–3.)

A belépés díjtalan!

Meghívó
Göd Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt 
és kedves családját, ismerőseit 
a 2014. évi Szent István-napi 
nemzeti ünnepünk alkalmából 
rendezett városi ünnepségre.

Az előadások és a koncertek időpontjai 
tájékoztató jellegűek, a szervezők 
a programváltoztatás jogát fenntartják.
Részletes program a Gödi Körkép 
augusztusi számában!

16.00:  Az Iszkiri zenekar koncertje – fergeteges Manóbuli,  
nem csak gyerekeknek

17.00: Városi ünnepség
   Köszöntőt mond: Markó József polgármester
   Közreműködnek a Gödi Németh László Általános Iskola 

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói
18.00:  Óriásbábos előadás
18.30:  A Scarabeus együttes koncertje
20.00:  Dj. Sviri – a 70-es, 80-as, 90-es évek és napjaink 

legnagyobb slágerei
21.00:  A Bikini együttes koncertje

2014. augusztus 19.
A programok helyszíne a Feneketlen-tó melletti sportpálya (2131 Göd, Bartók Béla u.).

2014. augusztus 20.
21 órától tűzijáték az alsógödi Széchenyi csárdánál

Gödi Körkép | 2014. 7. szám KÖZÉLET



BERUHÁZÁS

Villamosokat szerelnek össze 
Dunakeszin
Hosszas előkészítő tárgyalássorozat eredményeképp Dunake-
szin szerelik össze a Budapestre szánt új villamosok egy részét.  

A kormány és a spanyol CAF vállalat megállapodása alapján a vas-
úti járműgyártó gyártásra, illetve tesztelésre veszi igénybe a Bom-
bardier és a MÁV közös telephelyét Dunakeszin. A CAF emellett 
vállalta a szakemberek továbbképzését is. A Dunakeszi telephelyen 
37 villamos végső összeillesztését végzik majd el, illetve további 
10 jármű esetében komplexebb összeszerelési folyamatra is lehe-
tőség nyílik. A feladat száz-százharminc főnek biztosít majd mun-
kát – tájékoztatta lapunkat Orbán Péter, a Bombardier MÁV Kft. 
ügyvezető vezérigazgatója. Dióssi Csaba polgármester örül a meg-
valósuló beruházásnak, hiszen ezzel munkahelyek őrződtek meg, 
és a város adóbevétele is gyarapszik. Tuzson Bence országgyűlési 
képviselő hangsúlyozta, hogy a kormány a hazai ipar fejlesztésé-
ben, a valódi piaci értékek előállításában látja a nemzet jövőjét.

VPK

FELHÍVÁS

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
A DMRV Zrt. levélben fordult az  ingatlantulajdonosokhoz a  szennyvízbe-
emelő berendezések üzemeltetésre történő átadás-átvételével kapcsolatosan. 
Ezen levél tájékoztatást tartalmazott arra vonatkozóan, hogy csak a  feltárt 
hiányosságok kijavítását, illetve pótlását követően áll a  DMRV módjában 
az átemelőt üzemeltetésre átvenni, továbbá a cég kérte, hogy az  ingatlantu-
lajdonosok gondoskodjanak a házi szennyvízbeemelő berendezések érintés-
védelméről és érintésvédelmi jegyzőkönyv beszerzéséről, valamint az egyéb 
hiányosságok elhárításáról.

Ezen tájékoztatást követően több lakossági bejelentés érkezett Önkormány-
zatunkhoz, amelynek hatására az Önkormányzat egyeztetést kezdeményezett 
a DMRV-vel, mert meggyőződésem, hogy a jogszabályi változás miatt egyet-
len gödi polgárt nem érhet sem anyagi kár, sem pedig egyéb kellemetlenség.

Az Önkormányzat és a DMRV Zrt. között a szennyvízbeemelő berendezé-
sek átadás-átvételére vonatkozó jogszabályok értelmezése tekintetében alap-
vető véleményeltérés alakult ki, amelynek tisztázására a  hatóságoktól állás-
foglalást kértünk.

Az állásfoglalás megérkezéséig átmeneti megállapodást kötöttünk 
a DMRV-vel arra vonatkozóan, hogy a hibabejelentéseket a DMRV-nél szük-
séges megtenni (telefon: 06-27/511511, illetve 06-40/881188/1 menüpont), 
azonban a hiba kijavítását a DMRV megbízása alapján a korábban jól bevált 
módon a Településellátó Szervezet szakemberei fogják a lakosság részére té-
rítésmentesen elvégezni. (Természetesen a térítésmentes hibajavítás nem vo-
natkozik a  szabálytalanul, engedély nélkül létesített szennyvízbeemelőkre.) 
Lehetőség szerint a hibajavítás során a szakemberek – a tulajdonossal történt 
egyeztetést követően – a szükséges érintésvédelmi vizsgálatokat és a hiányzó 
biztonsági elemek felszerelését is elvégzik.

Javaslom, hogy a jogszabály-értelmezési vita lezárultáig, illetve az újabb la-
kossági tájékoztató kézhezvételéig a DMRV által megküldött tájékoztatóban 
foglaltak helyett a fentiek szerint járjanak el.

Az egyeztetések lezárását követően annak eredményéről haladéktalanul tá-
jékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.

Markó József
polgármester 

A sajtótájékoztatót Dunakeszi polgármestere, a térség 
országgyűlési képviselője, a CAF, a BKK és a Bombardier MÁV Kft. 
közösen tartotta

FELHÍVÁS

A temetői lopások ellen
A város négy köztemetőjében – eseti jelleggel – 
a  korábbi években is előfordultak lopások, ám 
e bűncselekmények gyakorisága nem volt kirí-
vó. Az utóbbi időben azonban a Nemeskéri úti 
temetőben megsokasodtak a  lopások. Jóllehet 
a rendőrségre, illetve az önkormányzathoz nem 
érkezett nagyszámú bejelentés, ám a  probléma 
mégis sokakat érint. Ezt bizonyítja, hogy mint-
egy hatszázan írták alá azt a  levelet, amelyben 
a  lakosok arra kérik az  önkormányzatot, hogy 
tegyen lépéseket a  temetői lopások megakadá-
lyozására, illetve biztosítson lehetőséget arra, 
hogy a  lakosok saját pénzfelajánlásaik révén 
hozzájárulhassanak a temető őrzésének megol-
dásához.

A képviselő-testület a kérdést a legutóbbi ülé-
sén megtárgyalta, és döntést hozott arról, hogy 
a  lakossági kérésnek megfelelően Göd Város 
Önkormányzatának alábbi számlaszámán fo-
gadja az adott célra szánt felajánlásokat: 

10700323-42056506-51100005
A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni: 
„Nemeskéri úti temető”

Markó József polgármester megerősítette: 
az önkormányzat intézkedik arról, hogy a nyit-
vatartási időn túl a temető kapuja zárva legyen, 
illetve a rendőrségtől és a polgárőrszervezetek-
től kérni fogja, hogy fokozott jelenlétükkel és 
gyakori ellenőrzésekkel lépjenek fel a  temetői 
lopások ellen.
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Negyvenhét utcát érintve, mintegy 
17  800 négyzetméternyi felületen fo-
lyik a  föld- és  a kőszórásos utak kar-
bantartása. Ennek a  munkának a  ke-
retében rendezték az útpadkát például 
a  Kálmán utcában is, mely munkálat 
célja az, hogy a  nagy forgalmú, kes-
keny úton biztonságos lehúzódási le-

hetőséget teremtsen akkor, ha két jár-
mű szembetalálkozik. 

Ezzel párhuzamosan az  aszfaltos 
utak kátyúzását végzi a  Penta Kft., 
méghozzá az egész városban, beleértve 
a kerékpárutakat is. 

A Fácán Óvoda új egysége előtt, 
a  Szent István utcában járda épül, 

és  leállósávot is kialakítanak, amely 
a csúcsidőszakokban növeli a parkoló-
helyek számát. 

A József Attila utca 14/a előtt egy vil-
lanyoszlop a járda közepén állt. Az in-
gatlan tulajdonosa hozzájárult ahhoz, 
hogy az  önkormányzat beljebb vigye 
a  kerítését, így a  gyalogosok elférnek 
a felújított járdán. Az ingatlan tulajdo-
nosának ezúton is köszönetet mondunk 
a  lakóközösség nevében! Három utca 
egy-egy szakaszán – lakossági kezde-
ményezésre és  lakossági hozzájárulás-
sal – hamarosan megkezdik a föld utak 
stabilizálását mart aszfalttal. Az  érin-
tett utcák, utcaszakaszok: a Jászai Mari 
utca Honvéd sor és  Madách utca kö-
zötti szakasza, a  Vadvirág utca Duna 
út és Bocskai utca közti része, valamint 
a Rozmaring utca Bodza utca és Dália 
utca közötti szakasza. Előkészítés alatt 
állnak további utcák is, amelyek lakó-
közösségei szintén összefogtak: ilyen 
például a Damjanich és a Hunyadi utca 
egy-egy szakasza.

Elkészült az  alsógödi Duna-partra 
levezető lépcső. A  díszes korlátokat 
a Piarista Szakiskolában készítik, s ha-
marosan teljes pompájában találják 
majd a lépcsősort a partra igyekvők.

Többszöri megkeresésre ugyan, de 
megkezdte a  MÁV a  felsőgödi vasút-
állomáshoz tartozó gyalogos aluljáró 
felújítását. Ennek keretében megújul 
a  lépcsősor, és  újrafestik az  aluljárót 
és  a korlátokat is. Rendezetté, bizton-
ságossá válik a környezet.

Az ingázók örömére megújult a felsőgödi vasúti gyalogos aluljáró

Sipos Richárd, a  Jobbik gödi önkormány-
zati képviselője azzal az  előterjesztéssel 
fordult a képviselő-testülethez, hogy a más 
településeken meglévő szokásokhoz hason-
lóan a gödiek is kedvezményesen vehessék 
igénybe a gödi termálfürdőt. A képviselők 
által elfogadott jobbikos javaslat alapján 
a  termálfürdőt üzemeltető Településellátó 
Szervezet július első két hetében felmérést 
végez arról, hogy a  létesítménybe látoga-
tók között milyen arányban oszlanak meg 
a gödi lakcímkártyával rendelkezők, illetve 
a  más településről érkező vendégek, vala-
mint a Göd Kártya kedvezményeit igénybe 
vevők. Ezt követően, a felvett adatok figye-
lembevételével, a pontos árbevétel-kalkulá-
ciók elvégzése után még július második fe-
lében a képviselő-testület elé kerülhet az a 

Jobbik által elkészített határozati javaslat, 
amely augusztus hónapra kedvezményes 
belépőjegy-váltási lehetőséget biztosítana 
a  gödi lakcímkártyával rendelkezők szá-
mára a  helyi termálfürdőbe. Ugyanakkor 
Sipos Richárd javaslata alapján a Göd Kár-
tya kedvezményei változatlan formában 
továbbra is fennmaradnának.

Dr. Pintér György alpolgármester úgy 
nyilatkozott az előterjesztés kapcsán, hogy 
a képviselő-testület szeretne újabb kedvez-
ményeket biztosítani a  lakosoknak, ahol 
csak lehetséges ez. Azonban ezek az  in-
tézkedések nem okozhatják például a  ter-
málstrand bevételének csökkenését. Abban 
az  esetben, ha a  kedvezményes belépési 
jegy a  kevésbé frekventált időszakokban 
látogatói létszámemelkedést generálna, 

mindenképpen támogatná a testület a gödi 
lakcímkártyával érkezők belépődíj-ked-
vezményét.

VPK

FEJLESZTÉSEK

Beruházások a városban, a nyári időszakban
Több helyszínen folynak munkák a városban: hol járda, hol út készül, illetve 
karbantartják a már meglévő útfelületeket. Mindezekről Popele Julianna osz-
tályvezető adott rövid összefoglalót.

TERMÁLFÜRDŐ

Kedvezményes strandbelépő a gödieknek?

Gödi Körkép | 2014. 7. szám KÖZÉLET
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A városi megemlékezést a gödi ön-
kormányzat a  felsőgödi Lenkey 
utcában lévő országzászlóhoz 

hirdette meg. Markó József polgármester 
köszöntötte az egybegyűlteket, majd el-
mondta, hogy volt már arra példa a ma-
gyar történelemben, hogy százötven évig 
idegen uralom igájában szenvedtünk, ám 
végül helyreállt a  rend. Ma  is mindent 
meg kell tennünk azért, hogy a határo-
kon túl élő magyarok gyakorolhassák 
a  minden európai polgárt megillető jo-
gaikat, s hogy megőrizhessék saját kultú-
rájukat és hagyományaikat.

Dr. Tuzson Bence országgyűlési képvi-
selő történelmi események és tényszerű 
adatok felsorolásával mutatott rá arra, 
hogyan került elcsatolásra az ország te-
rületének közel kétharmada, bányáink, 
gyáraink java, s  gazdasági, kereskedel-
mi lehetőségeink milyen mértékben ke-
rültek megnyirbálásra. Mint elmondta, 
kárt szenvedett az  ország a  lelkekben 
is, az  itthon maradottakéban és  hatá-
ron túlra kerültekében egyaránt. Las-
san-lassan feledésbe merült a  kommu-
nista diktatúra alatt, hogy valójában 
mi is történt Trianonban, s ennek okán 

az  elcsatolt területeken élők úgy érez-
ték, hogy magukra maradtak. Óriási 
tragédia volt ez. Szerencsére változnak 
az idők… A mai magyar kormány a le-
gitimitását az  egész nemzettől nyer-
te el – hiszen szavazni és  dönteni már 
a  teljes magyarság tudott. Éppen ezért 
a  mostani országgyűlésnek a  felelőssé-
ge is nagyobb. Új típusú parlamenta-
rizmusra, új típusú kormányzásra és új 
típusú közösségépítésre van szükség 
a  jövőben. A  határok fogalma új értel-
met nyer, az együttgondolkodás és a tár-
sadalomépítés átlépi az ország határait. 
Relatívvá válnak ezek a határok, és ezt 
figyelembe kell venni a kormányzásban 
is. A  magyar állampolgárok közössége 
– és  nem az  országhatárok között élő 
emberek közössége – az, amiről gon-
dolkodni és beszélni kell. Napjainkban 
Trianon üzenete az, hogy a  hajdanvolt 
tragédiát egyfajta lehetőségként kell 
felfogni: új típusú kormányzással jel-
képessé téve a  határokat erős országot, 
erős nemzetet kell építeni, egymásra 
támaszkodva, egymást erősítve, a teljes 
magyarságot felemelve – fejezte be gon-
dolatait Tuzson Bence.

V. Pálfai Kinga

A legfrissebb adatok szerint az  utóbbi 
négy évben – a mai napig – százhuszon-
heten tették le az  állampolgári esküt 
Gödön, többségükben határon túli ma-
gyarok. Városunkban különösen magas 
a  honosított vagy visszahonosított ma-
gyar állampolgárok száma. Róluk, az es-
kütétel ünnepi alkalmairól és a nemzeti 
összetartozásról dr. Pintér György alpol-
gármesterrel beszélgettünk. 

– Hányan élhetnek Gödön olyanok, akik 
határon túli magyarként kerültek ide?
– Pontos számadatok nem állnak rendel-
kezésünkre ezzel kapcsolatban, de szinte 
biztos vagyok abban, hogy az  elcsatolt 
részeken született vagy oda kötődő gödi-
ek száma ezer fölött lehet. A 80-as évek-
ben olvastam egy akkoriban megjelent 
könyvben, hogy a  Felvidékről elűzöttek 
például kimagaslóan nagy számban tele-
pültek le Gödön. De élnek itt olyanok is, 
akik Kárpátaljáról vagy a Délvidékről ke-

rültek ide, és kifejezetten sokan vannak 
az erdélyiek is. Gyakran találkozom olya-
nokkal, akik Észak-Erdélyben vagy Kár-
pátalján még magyar állampolgárokként 
születtek. Ők vagy a szüleik, nagyszüleik 
nem önként mondtak le az állampolgár-
ságukról, hanem elvették tőlük azt, a ha-
zájukkal együtt. Egyfajta részleges tör-
ténelmi igazságtételként élhetjük meg, 
hogy az  állampolgári eskütétel alkal-
mával, bár erősen korlátozott jogokkal, 
mégis visszakaphatják az állampolgársá-
gukat azok, akik kérik.

– Az esküt a törvény szerint a külképvi-
seletek erre kijelölt tisztviselője, illetve 
a  polgármester vagy az  alpolgármester 
előtt tehetik le a  magyar állampolgár-
ságot kérelmezők. A  gödi Polgármesteri 
Hivatalban Ön foglalkozik ezzel a  terü-
lettel. Hogyan zajlik egy eskütétel?
– Hasonlóan ünnepélyes keretek között, 
mint a  házasságkötés. A  helyszín a  Pol-

gármesteri Hivatal nagyterme, ahová 
gyakran eljönnek a családtagok, barátok 
is, hogy tanúi legyenek az  eseménynek. 
Nagyon fontosak számomra ezek az  al-
kalmak, az  egyik legkedvesebb felada-

INTERJÚ

Határon túli magyarok Gödön

ÜNNEP

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján

A városvezetők és a Járási Hivatal vezetője, valamint  a Pest megyei 5. számú választókerület 
országgyűlési képviselője tisztelegtek a felsőgödi országzászlónál Fotó | Vetési Imre

Dr. Pintér Gyrörgy alpolgármester
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Gödön elhunytak
Szoboszlai István Bálintné (sz.: Gyuricza Piroska) 70 éves
Olasz András 65 éves
Egyed Imréné (sz.: Bajna Etel) 78 éves
Biró György 66 éves
Juhász János 69 éves

2014. május 29. és június 30. között
Gödön házasságot kötöttek
Radeanu Iulian és László Andrea
Balog István és Madarász Szvetlána Ilona
Skuczi Ferenc és Kovács Andrea
Benke Szilárd Roland és Molnár Nikoletta
Djeska Andrej és Harmos Marietta Henriett
Gehl Csaba és Omelka Csilla
Fazekas József és Baráz Beáta
Gergely András és Krizsán Katalin

tomnak tekintem ezt. A szertartás kezde-
tén az anyakönyvvezető felolvassa, hogy 
az  állampolgársági kérelmet a  köztársa-
sági elnök jóváhagyta, de az állampolgár-
ság elnyeréséhez a  kérelmezőnek le kell 
tennie az  állampolgári esküt. Ezt köve-
tően elhangzik a Himnusz, majd köszön-
töm a jelenlévőket, és néhány gondolatot 
osztok meg velük a  személyesen megélt 
nemzeti összetartozás fontosságáról, 
arról, hogy őrizzék meg a  gyökereiket, 
ragaszkodjanak a  múltjukhoz, ápolják 
a szülőföldjükhöz fűződő kapcsolatukat, 
s  ha itt élnek, érezzék magukat otthon 
itt is, ha pedig nem ide kötik őket a hét-
köznapjaik, akkor valahányszor Gödre 
jönnek, jöjjenek úgy, mint akik hazulról 
hazaérkeznek.

Az eskütételt követően aztán elhang-
zik a Szózat, végül kezet fogunk, átadom 
az állampolgárságot igazoló dokumentu-
mot, és gratulálok e jeles alkalomból.

– Hozzávetőlegesen milyen lehet az ará-
nyuk a  határon túlról áttelepülteknek, 
illetve azoknak, akik felveszik ugyan 
a magyar állampolgárságot, de életvitel-
szerűen nem itt élnek? 
– Az mondanám, hogy az esküt tetteknek 
körülbelül háromnegyede marad Gö-
dön. Sokan nem újonnan települnek át 
Magyarországra, hanem már régebb óta 
itt élnek, és azért kérik a magyar állam-
polgárságot, hogy rendezzék a helyzetü-
ket. A  másik, nagyjából egynegyednyi 
részhez tartozók pedig az eskütétel után 
visszatérnek oda, ahová a  mindennapi 
életük köti őket. Sokan vannak olya-

nok, akiknek családtagjaik, barátaik él-
nek Gödön, ezért kézenfekvő számukra, 
hogy itt jelentkeznek az állampolgársági 
kérelmükkel. Ám függetlenül attól, hogy 
ki hol éli a hétköznapjait, a honosítást ké-
relmezők nagy többsége szemmel látha-
tóan élete egyik jelentős eseményeként, 
igazi ünnepként éli meg az eskütételt.

– Nyilvánvaló, hogy az  Ön számára is 
jóval többet jelentenek ezek az alkalmak 
puszta formalitásnál. Milyen személyes 
emlékek, kötődések fűzik a határon túli 
magyarsághoz?
– Már egészen fiatalon megvolt bennem 
az összetartozás érzése, ami később a sze-
mélyes élményeim hatására mélyült el és 
érlelődött bennem valódi elkötelezettség-
gé. 1985-ben jártam először Kézdivásár-
helyen, Sepsiszentgyörgyön, és úgy meg-
szerettem ezt a  vidéket, hogy onnantól 
fogva évente négyszer jártam Erdélybe. 

1998 és 2002 között, az első Orbán-kor-
mány idején az Ifjúsági és Sportminiszté-
riumban az  én feladatom volt a  határon 
túli ifjúsági együttműködés kidolgozása. 
Később részt vettem a  határon túli ifjú-
sági támogatási rendszer kiépítésében, 
majd Pozsonyban, Kolozsváron és több 
más városban tartottam sajtótájékoztatót 
az  ott élő fiatalok számára elérhető pá-
lyázati lehetőségekről. Mindig is a  szív-
ügyem volt ez a kérdés. 

Amikor tavalyelőtt én voltam a Nem-
zeti Összetartozás Emléknapjának szó-
noka, igyekeztem megemlíteni néhányat 
azok közül a  határainkon túlra került 
városok közül, amelyek híres szülötteik 

vagy a  falaik között lezajlott történelmi 
események révén ezer szállal kötődnek 
mindannyiunkhoz. Végtelen hosszú 
e kulturális kapcsolódási pontok sora, és 
nem lehet eléggé hangsúlyozni, milyen 
fontos ismernünk ezeket. A  jelenünk-
ről is kevesebbet tudunk, ha nem értjük 
a  közös múltunkat. Emlékszem, amikor 
első erdélyi utam során Sepsiszentgyörgy 
főterén álltam velem azonos anyanyelvű, 
hozzám hasonlóan gondolkodó, ott élő 
magyarok körében, és arra gondoltam: 
ahol most állok, ez az a hely, ahol Gábor 
Áron 1848 novemberében először mu-
tatta be a saját maga által öntött ágyúkat 
a közösségnek, és itt hangzott el az azóta 
szállóigévé lett mondat, amelyet minden 
magyar ismer: „És lészen ágyú.” Erdélyi 
utazásaim alkalmával rengeteg dolog 
vált hús-vér valósággá számomra, amit 
korábban csak hallomásból vagy köny-
vekből ismerhettem. Az  összetartozás 
tudatát persze az  útjaim során kialaku-
ló emberi kapcsolatok, barátságok tették 
teljessé. Tamási Áron azt írja: „Azért 
vagyunk a világon, hogy valahol otthon 
legyünk benne.” Ezt az  otthont pedig 
a  tájak, az  épületek, a  közös kultúra és 
az  emberi közösségekhez tartozás te-
remthetik meg számunkra. Milyen jó 
lenne, ha minél többen csodálkoznánk rá 
összetartozásunkra, ha minél többeknek 
lennének kedvenc helyeik, ismerőseik, 
barátaik a  határon túli területeken is... 
Hogy ne legyen csupán „térkép e táj”. 

Koditek Bernadett

Fotópályázatot 
hirdet a Szenzor 
Fotókör
A Szenzor Fotókör augusztus 
29-e, a Magyar Fotográfia Napja 
alkalmából fotópályázatot hirdet 
Göd Fotópályázat – 2014 címmel.
A kiírással a  fotókör célja az, 
hogy színvonalas, művészi ér-
tékű, s  egyben turisztikai célo-
kat is szolgáló fotók szülessenek 
Gödről.
A pályázati feltételekről szóló 
részletes tájékoztató a  Szenzor 
Fotókör honlapján található: 
http://artlett.hu/szenzor/
A fotók beküldési határide-
je: 2014. szeptember 7.

Az ünnepélyes díjátadás és a kiál-
lítás megnyitója 2014. szeptember 
19-én 18 órakor lesz a József Atti-
la Művelődési Házban.

Fotó | Dudásné Stum Beáta
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IV. Közbiztonsági és sportnap
A Göd Városi Polgárőrség nem csupán a városunk közterületein és a mások 
által szervezett rendezvények biztosításakor van jelen. Évente több alkalom-
mal maguk a polgárőrök kezdeményeznek közösségi programokat (lásd pél-
dául a Virágos Porta pályázatokat). Idén az előző évek kedvező tapasztalatai 
alapján fogtak bele a közbiztonsági és sportnap szervezésébe, immár negyedik 
alkalommal. Az egész napos rendezvénynek ezúttal a termálstrand adott ott-
hont. A szervezet elsősorban a lakosok közbiztonság-növelő attitűdjét szeretné 
erősíteni. Ennek érdekében a rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentősök 
kitelepült egységei figyelemfelhívó előadásokat és  foglalkozásokat tartottak 
a strand területén. A vöröskeresztesek, valamint a Dunakanyari Látássérül-
tek Egyesületének munkatársai tesztfeladatokkal és előadásokkal gazdagítot-
ták a programot, míg Hamza Éva spirituális oktató a test, a lélek és a szellem 
egységéről tartott egyéni tanácsadást. Színpadi bemutatóval szerepeltek has-
táncosok és  több sportág képviselői is. Az  esemény fővédnöke, Nick Árpád 
erőművész alaposan megmozgatta a gödi erős embereket. A polgárőrség aktív 
tagjai ezúttal is tartalmas ismeretekkel és sokszínű programmal lepték meg 
a strand vendégeit, akik minden bizonnyal körültekintőbben és felkészülteb-
ben indulnak a nyári kalandozásokra.

VéPéKá

ESÉLYEGYENLŐSÉG

Tréning a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program 
bemutatására

A Türr István Képző és Kutató Intézet  június 
első felében workshopot szervezett a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program (HEP) bemuta-

tására. A szakmai továbbképzésnek a gödi Polgár-
mesteri Hivatal adott otthont.

A továbbképzésre a régió önkormányzati dolgo-
zói és civilszervezeteinek munkatársai jelentkeztek, 
Fóttól Vácig bezárólag. Az  esemény megnyitóján 
Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke köszön-
tötte a résztvevőket, s megtiszteltetésként értékelte, 
hogy Göd lehet a házigazdája az eseménynek. Arra 
bíztatta a  szociális szférában dolgozókat, hogy is-
merjék meg egymás munkáját, és cseréljék ki szak-
mai tapasztalataikat. A  bizottsági elnök büszkén 
mondott köszönetet Füle Jánosnénak, az Alapszol-
gáltatási Központ vezetőjének, illetve dr. Kármán 
Gábornak, a  Szociális Osztály vezetőjének a  gödi 
Helyi Esélyegyenlőségi Program magas színvonalú 
kidolgozásáért, mely programot a Türr István Kép-
ző és Kutató Intézet a meghirdetett továbbképzésen 
követendő példaként állított a többi település elé.

A tréningen sor került a  jogszabályi háttér be-
mutatására, s  az úgynevezett érzékenyítő filmek 
vetítésével az  attitűd formálását vették célba, il-
letve kooperatív technikák segítségével dolgozták 
fel a  HEP gödi verzióját. Tarik Adél szakreferens 
hangsúlyozta, hogy nagyon fontos az elköteleződés 
ebben a szférában, – legalább annyira, mint a szak-
mai felkészültség az ügyintézés során. Ennek érde-
kében HEP-fórumokat szerveznek a településeken, 
mivel a tapasztalat azt igazolja, hogyha elkötelezett 
emberek készítik a  Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ramot, akkor az  sikeressé válik. A  HEP öt célcso-
port, a mélyszegénységben élők és a romák, a nők, 
a gyerekek, az idősek és a fogyatékkal élők számára 
tartalmaz intézkedési terveket. A régiónkban jelen-
leg egyik célcsoport sem igényli jobban a segítséget 
a többinél, ám a HEP-programokat kétévente a vál-
tozó igények figyelembevételével felül kell vizsgálni, 
és szükség szerint módosítani. 

VéPéKá

Veszélyek a közúton
Nagy Attila rendőr őrnagy, őrsparancsnok arról tájékoztatta lapunk 
munkatársát, hogy az elmúlt egy hónapban négy alkalommal is tör-
tént közúti baleset a városban, s ez a szám bizony meghaladja a sok 
éves átlagot. A balesetek többségét figyelmetlenség okozta, többek kö-
zött az elsőbbség megadásának elmulasztása. Volt helyszín, ahol to-
tálkárosra tört az egyik autó, és személyi sérülések is történtek – sze-
rencsére nem súlyosak, 8 napon belül gyógyulók. Az őrsparancsnok 
szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a nyári időszakban, a kánikula 
beköszöntével, illetve a frontátvonulások alkalmával figyelmesebbnek 
és türelmesebbnek kell lenniük a  gépjárművezetőknek ahhoz, hogy 
a balesetveszélyes helyzeteket elkerülhessék.

Júliusban és augusztusban gyakran lehet számítani Gödön az ön-
állóan vagy csoportosan, gyalogosan, illetve kerékpárral közlekedő 
gyerekekre, akik sokszor figyelmetlenek, óvatlanok a közlekedési szi-
tuációkban. Vigyázzunk rájuk is!

Motoros baleset ellátását imitálták az elsősegélynyújtás alapjainak 
bemutatásához

Ismét dicséretben részesült a gödi Helyi 
Esélyegyenlőségi Program
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Átfogó ellenőrzés a közutakon
Évente két alkalommal kerül sor az M2-es autóúton kitereléses mód-
szerű gépjármű-ellenőrzésre. Az  év első felében már találkozhattak 
a  gépjárművezetők a  rendőrség akciójával. Ezen alkalmakon több 
ezer autót ellenőriznek, mely ezúttal is eljárások sorának megindítását 
vonta maga után. 

– Az ellenőrzés idején két rendszámfelismerő rendszert alkalmazott 
a Göd Városi Polgárőrség és a Sződligeti Polgárőr Egyesület, melyek 
a nap folyamán 8162 gépjárművet ellenőriztek a nyilvántartásokban. 
A  szabálysértések elkövetőitől több forgalmi engedélyt, illetve ható-
sági jelzést vontak be műszaki érvényesség hiánya és  a forgalomból 
történt hatósági törlés, valamint a regisztrációs matrica hiánya miatt.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság hét gépjárművet rendelt be soron 
kívüli műszaki vizsgálatra.

A Katasztrófavédelem 11 jelölt és 103 jelöletlen ADR-szállítmányt el-
lenőrzött. Két esetben indítottak eljárást, amelyet később folytatnak le.

A NÉBIH nyomkövető ellenőrzéseket hajtott végre, melyek során 
egy zöldség-gyümölcs szállítmány került eljárás alá (eredetigazolás 
hiány miatt), amelyet ugyancsak a későbbiekben folytatnak le. Szin-
tén későbbi eljárást kezdeményeztek egy élő állatokat szállító teher-
járműnél talált hiányosságok miatt. Egy esetben lefoglalásra és  el-
kobzásra került kb. 1 tonna nyers hús, melynek származása nem volt 
bizonyítható, és minősége sem felelt meg az előírásoknak. Ezúton is 
szeretném megköszönni az  ellenőrzésben résztvevő polgárőröknek, 
hogy szabadidejükből önzetlen módon segítettek az ellenőrzés sikeres 
lebonyolításában – tájékoztatta lapunkat Nagy Attila rendőr őrnagy, 
őrsparancsnok.

KITÜNTETÉS

Megyei elismerés a Göd 
Városi Polgárőrség 
vezetőjének
A Pest Megyei Polgárőr Szövetség – a  május 
végén megtartott éves közgyűlésén – kitünte-
tésben részesítette Szeri Mihályt polgárőri, il-
letve a gödi szervezet élén végzett munkájáért. 

A polgárőrség vezetője elmondta, hogy a ki-
tüntetés nem csupán az  ő munkáját, hanem 
az  egész egyesület tevékenységét is értékeli, 
társai elszántságát csak dicsérni lehet.

– Nincs jó és  jobb polgárőr, hiszen mind-
egyikünk Göd közbiztonságáért dolgozik. 
Polgárőrségünk hatékonysága nem mérhető 
egyetlen ember teljesítményében, hanem kizá-
rólag csak a közös feladatvállalásban. Az elis-
merés mindenkit megillet, aki munkáját ön-
kéntes alapon, bérezés nélkül végzi. Tagjaink 
kitartó és önfeláldozó munkáját ez alkalomból 
is mindenkinek megköszönöm! – fogalmazott 
Szeri Mihály.

V. Pálfai Kinga

Senki sem maradt észrevétlen – a rendszámfelismerő rendszer több mint 
nyolcezer gépjárművet azonosított

A  Göd Városi Polgárőrség vezetője, Szeri Mihály

FELHÍVÁS

Legyenek jól láthatóak 
az utcanevek!
Kérjük azokat a  lakosokat, akiknek ingatlanán 
utca névtábla van, hogy ellenőrizzék, nem nőtte-e 
be a táblát a növényzet, jól látható-e az azon szerep-
lő felirat. 

Az utcanévtáblák segítik a tájékozódást az adott 
környéket nem vagy csak kevéssé ismerő lakosok, 
de a közüzemi szolgáltatók munkatársai, a postás, 
a rendőrség, a mentők, a tűzoltók számára is. 

Ha az Ön ingatlanán is van utcanévtábla, kérjük, 
gondoskodjon arról, hogy a rajta szereplő felirat lát-
hatóságát semmi ne akadályozza! Fo
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EGÉSZSÉGVÉDELEM

Patikanap 2014 – országos megnyitó 
a gödi Inczeffy Patikában

Az idei patikanap országos megnyitójára városunkban került 
sor, június 4-én. Elsőnek dr. Inczeffy Katalin háziasszony kö-
szöntötte a  meghívottakat és  az érdeklődő helyi közönséget. 

Ünnepi beszédet mondott dr. Kovács József országgyűlési képviselő, 
az  Országgyűlés Népjóléti Bizottságának alelnöke, dr. Tuzson Bence, 
a  térség országgyűlési képviselője, Markó József, Göd polgármestere, 
dr. Cseh Ildikó országos tiszti főgyógyszerész, dr. Szabó Sándor, a Ma-
gyar Gyógyszerészi Kamara tiszteletbeli elnöke, dr. Tompa Ildikó, 
a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság szervezési alelnöke és dr. 
Hankó Zoltán kamarai elnök. 

Dr. Kovács József, az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának alelnö-
ke köszöntőjében kiemelte, hogy az  elmúlt években jelentősen felér-
tékelődött a  gyógyszerészek szerepe. Teljes jogú partnerei és  segítői 
az  orvosoknak, és  természetesen a  betegeknek is. Dr. Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő a patikusok hozzáállását méltatta, és hangsú-
lyozta: életpályájuk nem szakma, hanem hivatás, hiszen az  emberek 
elkötelezett szeretete nélkül nem képzelhető el mindennapi munkájuk. 
Markó József a városban működő patikáknak és a patikákban dolgozó 
gyógyszerészeknek mondott köszönetet a  település ellátásában nyúj-
tott magas színvonalú szolgáltatásukért.

A felszólalók sorra köszönetet mondtak a  gyógyszerésztársadalom 
tagjainak, kiemelték hivatástu-
dattal megerősített fáradozásukat, 
mellyel a hozzájuk forduló betege-
ket szolgálják. A patikanap orszá-
gos méretű rendezvény, amelyhez 
egyre több gyógyszertár csatlako-
zik, s különféle szűrőprogramok-
kal, tanácsadással, előadásokkal, 
bemutatókkal készülnek e  jeles 
alkalomra. Az  egészség jegyében 
hangsúlyozzák a  megelőzés fon-
tosságát, ezzel is szolgálva a társa-
dalom javát.

Gödön a nap folyamán speciális 
szűrőbusz, egészségügyi tesztek, 
szakmai programok és előadások 
várták az  érdeklődőket. Gyógy-
szerész előadók mini szimpóziu-
mot tartottak, dr. Czeizel Endre 
pedig legújabb könyvét dedikálta.

V. Pálfai Kinga

SZŐD-NEVELEK HÍREI

Bográcsozás és garázsvásár 
Neveleken
Augusztus 2-án, szombaton 15 és 18 óra között 
garázsvásárt rendezünk a  Neveleki Szomszé-
dok Egyesület támogatására. Szeretettel foga-
dunk minden olyan portékát, amelyre otthon 
már nincs szükség, de valaki másnak még 
hasznos lehet. A  hozzánk beérkező adomá-
nyok a helyszínen megvásárolhatók, a megma-
radt holmikat pedig az  egy későbbi időpont-
ban értékesítjük – vagy továbbadományozzuk. 

A jó hangulat érdekében a garázsvásárt es-
tébe nyúló bográcsozással tesszük emléke-
zetessé. A  rendezvényre előzetes regisztráció 
szükséges, amelyet a  www.nevelek.hu-n vagy 
a Pacsirta utca (volt Nyár utca) 60. alatti trafik-
ban lehet megtenni július 29-ig.

Dégi Júlia

Választási tájékoztató 
a neveleki lakosok számára
A 2014. évi önkormányzati választásokon 
a neveleki lakosok a gödi 6. és 7. számú szava-
zókörben szavazhatnak. A  gödi Kálmán utca 
folytatásától, a  Szegfű utcától balra (a Duna 
felé) eső ingatlanok lakói a 6. számú választó-
kerülethez tartoznak, ők a Németh László Ál-
talános Iskolában (2132 Göd, Ifjúság köz 1–3.) 
szavazhatnak. Azok a neveleki választópolgá-
rok, akik a  Szegfű utcától jobbra laknak, a  7. 
számú szavazókörhöz tartoznak, melynek sza-
vazóhelyisége a Kincsem Óvodában van (2132 
Göd, Lenkey u. 17.).

Dr. Szinay József,
a Helyi Választási Iroda vezetője

A gyógyszerészek, patikusok elismeréséről szóló napon a betegek jutottak még 
több figyelemhez és tájékoztatáshoz

Dr. Tuzson Bence országgyűlési 
képviselő köszöntőjében 
gyógyszerész felmenőire hivatkozva 
beszélt a szakma képviselőinek 
elhivatottságáról
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– Gyönyörűen megújult a Belga kerthelyi-
sége. Volt az esztétikumon kívül más célo-
tok is a beruházással?
– Már két évvel ezelőtt, amikor teljesen 
felújítottuk a  konyhát, láttuk, hogy hoz-
zá kell nyúlni a kerthelyiséghez is ahhoz, 
hogy a változatos funkcióknak megfelelő 
tereket alakíthassunk ki a vendégeink szá-
mára. Sok tervezgetés előzte meg az  át-
építést. Például számunkra fontosak a ha-
talmas gesztenyefák a kertben, amelyeket 
szerettünk volna kíméletesen bevonni 
a  szintjeiben, bútoraiban és  burkolatai-
ban is változatos, szabadtéri vendégváró 
helyiség látványelemei közé. Közkedvelt 
sarok lett többek között a homokszigetet 
megidéző pihenőrész, és nagy sikert arat 
a „fényképezkedős fal”, amely az utca felé 
is tartogat meglepetést.

Igyekeztünk olyan helyet teremteni, 
ahová ugyanolyan természetességgel tér-
nek be a kerékpáros turisták, a Duná-
ról érkező, felfrissülésre vágyó 
rövidnadrágos, papu-
csos vendégek, a csa-
ládok vagy éppen 
az  üzletemberek, 
hétköznapi vagy 
ünnepi esemé-
nyeik alkalmá-
val. Számunkra 
egyformán fon-
tos a  kisgyereke-
ivel a  játszótérre 
betérő anyuka, aki 
esetleg csak egy limo-
nádét fogyaszt, mint egy 
nagy asztaltársaság. A legna-
gyobb öröm, amikor több, akár 3-4 
generáció is együtt van a kerthelyiségben, 
és láthatóan mindenki jól érzi magát. Az új-
jáépítésnél szempont volt az akadálymen-
tesítés, a  gyermekbarát környezet kialakí-
tása, a  jól szocializált kutyusokkal érkezők 
kiszolgálásának lehetősége, és  az olyan 
apró, kényelmi szolgáltatások elérhetővé 
tétele, mint a poncsók, plédek az esti órák-
ban itt üldögélőknek, vagy az  etetőszék. 
Örömmel látjuk, ahogy a  törzsvendégek 
otthonosan mozognak, bátran élnek a kí-
nálkozó lehetőségekkel. De azt is élvezzük, 
amikor egy-egy új vendég szemügyre veszi 
a belsőépítészeti megoldásokat, és elisme-
rő pillantással nyugtázza a tapasztaltakat. 

– Az átalakítás után jogosan merülhet fel 
a kérdés, hogy a vendégek vajon számít-
sanak-e áremelkedésre?

– Egyáltalán ne. Az a célunk, hogy árainkat 
úgy alakítsuk ki, hogy mindenki azt érez-
hesse, nyugodtan megengedheti magá-
nak, hogy betérjen hozzánk egy kávéra, 
baráti sörözésre, vagy kisebb-nagyobb 
családi, baráti társasággal közös vacso-
rára. Arra törekedtünk, hogy a  felújítás 
kellemes érzéssel töltse el a vendégeket, 
de eszük ágában se legyen gondolkodni 
azon, hogy mindez megfizethető-e.

– A különféle csapolt sörök mellett a Sör-
házban jelenleg negyvenféle belga sört 
lehet kóstolni. Úgy tudjuk, nagy megle-

petésre számíthatnak a  sörkülön-
legességek kedvelői. Mire 

készültök?
– Az  elmúlt eszten-

dőben kiállításo-
kon való isme-

r e t s é g k ö t é s 
és  szorgalmas 
sörfőzde-láto-
gatás töltötte ki 
szinte minden 

szabadidőnket. 
Ennek eredmé-

nyeképp július 
végére több mint 

százféle belga sörünk 
lesz, közöttük számos Euró-

pa- és  világbajnok termék. Olyan 
sörfélék érkeznek saját sörimportból, 
amelyek az  országban csak nálunk lesz-
nek megtalálhatóak. Tulajdonképpen 
ezzel a bővítéssel az országban egyedül-
állóan gazdag választékot kínálunk majd, 
– és mindez a gödiek számára nap mint 
nap elérhető lesz. 

– Vélhetően a belga sörök e széles válasz-
téka a  város határain kívülről is vonzza 
majd a  vendégeket. Mi töltene el benne-
teket elégedettséggel?
– Szerintünk akkor jó egy hely, ha a ven-
dég nem csupán azért jön be, mert éhes 
vagy szomjas, hanem itt marad beszél-
getni, zenét hallgatni, mert jól érzi ma-
gát. Ezért dolgozunk az  egész csapattal, 
és az elégedett vendég a záloga a mi elé-
gedettségünknek is.

A gödi Belga Sörház nem „tucathely”. Az ötletgazdagon újjáépített kerthelyi-
ség, a gazdag étlap, az italválaszték igényes fejlesztése és a vendégbarát gon-
dolkodásmód, valamint a rengeteg figyelmesség az, ami megfogja és visszavár-
ja a vendégeket. Otter Kati és Jurgen, a Sörház tulajdonosai meséltek az elmúlt 
hónapok munkáiról, és beavattak bennünket a közeljövőt érintő terveikbe.

Apróságokban 
rejlő élmény

Vendégeik 
közül a legnagyobb 
közösségi oldalon 

mindezidáig háromezren 
erősítettek rá ismeretségükre 

a Belga Sörházzal. Nekik, születésnapi 
köszöntés gyanánt, idén a Sörház 21. 

születésnapja alkalmából például 
egy 21%-os kedvezményre jogosító 

kupont küldenek mindenkinek 
– a kedveskedésnek pedig 

nagyon pozitív 
a visszhangja.

2131 Göd Pesti út 72.
06 27 345-341 | 06 20 514-8553
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A  közterületi koncerteken, ze-
nés-táncos esteken, valamint 
a  magánterülten tartott ren-

dezvényeknek (házibulikon, kerti 
partikon stb.) a  zene és  a műsorszol-
gáltatás a  főszabály szerint 22 óráig 
tarthatóak engedély nélkül. Az  ettől 
való eltérést a  polgármester engedé-
lyezheti. Amennyiben valaki zenés 
programot kíván szervezni, erre vo-
natkozóan a tervezett rendezvény idő-
pontja előtt legalább 8 nappal kérelmet 
kell benyújtania a Polgármesteri Hiva-
talba – ez a vendéglátóhelyekre is vo-
natkozik.

Az elmúlt esztendőben az  Alapvető 
Jogok Biztosa országosan áttekintette 
a  fenti rendezvényekhez kapcsolódó 
lakossági panaszokat, és  oly módon 
foglalt állást, hogy külön engedély 
birtokában is legfeljebb 23 óráig en-
gedélyezhető olyan rendezvény, amely 
az  annak közvetlen környékén élő la-
kosság nyugalmának, pihenéshez való 
jogának megzavarására alkalmas. Így 

Gödön is az eseti engedélyek legfeljebb 
23 óráig járulhatnak hozzá a  rendez-
vények megtartásához. Az egymáshoz 
közel eső vendéglátóhelyek közül pe-
dig adott hétvégén csak az egyik kap-
hat engedélyt. 

A helyi zajvédelmi rendelet szerin-
ti 22 óráig tartó engedélymentesség, 
illetve a  23 óráig tartó polgármeste-
ri engedély természetesen nem pó-
tolja a  „Zenés-táncos rendezvények 
működésének biztonságosabbá té-
teléről” szóló 23/2011. (III. 8.) Kor-
mányrendeletben meghatározott 
rendezvényekhez szükséges egyéb 
hatósági engedélyeket – tájékoztatott 
a  kérdéskör kapcsán dr. Szinay József 
címzetes főjegyző.

A szabályzás ismerete és betartatása 
talán segítséget nyújt azoknak is, aki-
ket kevésbe lelkesít egy-egy zajosabb 
esemény, főként akkor, ha lakó- és pi-
henőhelye közelében rendszeresen 
tartanak koncerteket, táncesteket. 
A rendelet biztonságos keretet jelöl ki 

azok számára is, akik szervezői vagy 
élvezői ezeknek a hangulatos, vendég-
csalogató programoknak, akik keresik 
a találkozási lehetőségeket, és szívesen 
töltenek el egy-egy estét társaságban. 
A  jellemzően ingyenes rendezvények 
pedig számtalan olyan gödi családnak 
nyújtanak kikapcsolódási lehetőséget, 
melynek tagjai valamilyen okból nem 
tudnak elutazni egy nyaralásra.

– Tavaly is engedéllyel tartottunk 
szabadtéri zenés rendezvényeket, s  fi-
gyeltünk arra, hogy a  zajszint alacso-
nyan maradjon, és  ne szóljon tovább 
a  zene annál, mint ami megengedett. 
Ezzel együtt biztosan akad olyan gödi 
lakos, akit mindez zavar, bár talán egy 
olyan nyári estén, amikor akár fél tíz-
ig is világos van, megbocsátható, ha 
egy-egy hétvégi estén mások szívesen 
hallgatnak szabadtéri koncerteket. 
A  sok gratuláció mellett kaptunk el-
marasztalásokat is, aztán kiderült, 
hogy sokszor a Duna-parti események 
kontójára írták a  szigetről vagy ma-
gánrendezvényről átszűrődő zajokat 
is. Éppen ezért mi például idén csak 
este tízig szervezünk zenés rendezvé-
nyeket – mondta el a téma kapcsán egy 
programszervező.

Jó tudni azt is, hogy tűzijáték csak 
előzetes bejelentést (minimum 10 
nappal az esemény előtt) követően, 21 
és  22 óra között, legfeljebb 5 perces 
időtartamban tartható, a  megfelelő 
engedélyek birtokában. Az  ilyen ese-
ményekről a helyben szokásos módon 
tájékoztatja a  Polgármesteri Hivatal 
a lakosságot, illetve az adott körzetben 
élő önkormányzati képviselőket.

Néhány esetben nem a 22 óráig tar-
tó rendezvény az, ami igazán zavarja 
a lakosságot. A koncerten, zenés esten 
résztvevők időnként nehezen indulnak 
haza, és  bizony tekintet nélkül arra, 
hogy mások esetleg már lepihentek, 
zajosan hagyják el a programok hely-
színét – és  most finoman fogalmaz-
tunk. Nem ártana tehát, ha jobban 
figyelnénk egymásra, mert akkor bizo-
nyosan nem lenne „én” és „te”, hanem 
csupán „mi” – gödiek mindannyian. 

V. Pálfai Kinga

TOLERANCIA

Zenés nyáresti rendezvények
Az egyiknek öröm, a másiknak üröm

Hogyan fér meg egymás mellett a pihenni és a szórakozni vágyó gödi polgár, 
illetve a szállóvendég? Milyen szabályok érvényesek a magánszemélyek rendez-
vényeire, és melyek a vendéglátóhelyekre? Indokolt-e egy vízparti településen, 
nyári estéken a zenés-táncos rendezvények sora városszerte?

A kép illusztráció
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Az általános iskolához tartozó Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény zongora tanszaka egy sikeres pályázatnak kö-
szönhetően növendékeinek tehetséggondozó szakmai na-
pokat tartott.

A rendezvénysorozat keretében a  legügyesebb gyerme-
kekkel meghívott művészpedagógusok foglalkoztak, míg 
a  tanszak tanárai közös programokkal színesítették a  ze-
netanulást s  az előadásokra történő örömteli felkészülést. 
Mindezek eredményeként a  növendékek egy úgynevezett 
tehetségdélutánon mutathatták be tudásukat. Harmincnégy 

növendék vehetett részt a  Zeneakadémián egy zongora-
hangversenyen, a pedagógusoknak pedig szakmai tovább-
képzésre is módot kínált a rendezvénysorozat. A programo-
kat nyilvános gálaest zárta az iskola dísztermében.

A programok megvalósulását az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Nem-
zeti Tehetségprogram és az Oktatáskutató és Fejlesztő In-
tézet az  NTP-AMI-13-0053-as számú „Tehetséggondozó 
szakmai napok a zongora tanszakon” című pályázat keretén 
belül támogatta.

Nagy sikerrel zajlott le a „Dunán innen, Tiszán túl” 
Kárpát-medencei gyermek- és ifjúsági tehetségku-
tató verseny Miskolcon. A Borsodi Magyar Közös-

ségek Szövetsége Mente Egyesület által az  idén is meghir-
detett verseny példátlan összefogás eredményeként született 
meg, és vált a magyarság élő hagyományainak seregszem-
léjévé.

A május utolsó szombatján a  miskolci Művészetek Há-
zában megrendezett döntőn népmese, néptánc és  népdal 
kategóriákban, két korcsoportban vettek részt a gyermekek.

A versenyen a teljes Kárpát-medence képviseltette magát, 
hiszen a  szervező Borsod-Abaúj-Zemplén megyén kívül 
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Szabolcs-Szatmár-Be-
reg és  Hajdú-Bihar megyéből, a  Dunántúlról, Erdélyből, 
a Felvidékről és idén először a kárpátaljai Péterfalváról, sőt 
a  stuttgarti magyarok képviseletében is érkeztek gyerme-
kek. A neves művészekből álló zsűrinek közel 400 gyermek 
előadását kellett értékelnie.

A szervezők  célja  teljesült, mert a  verseny úgy segítette 
a magyar értékek továbbélését és a népművészet csodálatos 
világának népszerűsítését, hogy egyben lehetőséget adott 
az ifjú tehetségek bemutatkozására is.

A miskolci döntőt a gödi búzaszemes népzenész növendé-
kek esetében budapesti és Pest megyei verseny előzte meg. 
A nagykovácsi területi válogató mérlege a következőképpen 
alakult: különdíjat kapott Christescu Kata és Csósza Barna; 
ezüstminősítést Dyekiss Rózsa, Faller Andris, Szmeskó Máté, 
Nagy Veronika valamint az Erdélyi Csaba és Mokos Csongor 
duó. Arany minősítéssel jutott tovább Mokos Csongor, 
Vasvári Magor és  a Nagy Levente –Nagy Benedek duó; ki-
emelt arannyal pedig Berkes Péter. A május utolsó szombat-
ján rendezett döntőn a csupa-csupa arany minősített induló 
közül népzene kategóriában, az  I. korcsoportban gyimesi 
furulyajátékával arany minősítést kapott Vasvári Magor 
népi furulyás. Felkészítő tanára Dóra Áron. Bronz minő-
sítést kapott Mokos Csongor dudás, nógrádi dudazenékkel. 

Felkészítő tanára Bese Botond. A  II. korcsoportban arany 
minősítést kapott Berkes Péter dudás, palóc dudazenékkel, 
akinek felkészítő tanára ugyancsak Bese Botond volt.

Keszey Tivadar, a Búzaszem Iskola igazgatója a hír kap-
csán elmondta, hogy a  hangszeres zenetanulás elsődle-
ges célja a  közös muzsikálásban rejtőző öröm megélése, 
a táncházakban való aktív közreműködés, valamint a zenei 
kincseink és hagyományaink megőrzése és átadása. A ver-
senyek eredményei csupán visszaigazolást adnak arról, 
hogy jó úton haladnak.

V. Pálfai Kinga

MŰVÉSZETI NEVELÉS

Tehetséggondozó napok a Németh László Általános Iskolában

TEHETSÉGGONDOZÁS

Gödi népzenész növendékek a Kárpát-
medencei verseny dobogóján

Az ifjú tehetségek legnagyobb öröme, ha társaik, szüleik 
az ő muzsikájukra ropják a táncházban
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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!

KÖRNYEZETVÉDELEM

Szankciókat építettek be 
a környezetvédelmi rendeletbe
Egyre több panasz érkezett a  Polgármesteri Hivatalba 
olyan ingatlanokkal kapcsolatban, amelyek elhanyagolt, 
rendezetlen képet mutatnak, s  későbbi felhasználásra 
szánt lomokkal vannak teli. Ezen ingatlanoknak a  kör-
nyezete kénytelen volt eltűrni – a  megfelelő szankciók-
kal megtámogatott szabályozás hiányában – a  rágcsálók 
és egyéb kártevők jelenlétét, az allergizáló növények szom-
szédságát vagy éppenséggel az állandó tűzveszély fenyege-
tését. A képviselő-testület támogatta a környezetvédelmi 
rendelet módosítását, mely a szabályozás mellett szankci-
ók alkalmazását is meghatározza az ingatlantulajdonosok, 
illetve az  ingatlant használók kötelességeinek betartatása 
érdekében.

Tűzgyújtási tilalom
A nyári hónapokban, május 1-jétől szeptember 1-jéig ti-
los az avarégetés, még a pénteki napokon is. A szárazság-
ra való tekintettel ilyenkor belterületen sem szabad avart 
és egyéb kerti hulladékot égetni. A tűzgyújtási tilalom alól 
kivételt képez az étkezési célú tűzrakás (bográcsozás, sza-
lonnasütés), de minden ilyen alkalommal figyelemmel kell 
lenni a  kiegészítő szabályzásra (például erdősáv mellett 
egyáltalán nem szabad égetni), illetve az  időjárási viszo-
nyokra: szárazságot követően, továbbá szeles időben külö-
nösen nagy veszélyt hordoz magában a tűzrakás.

Lejárt a parlagfűmentesítés 
határideje
Július elsejéig kellett minden ingatlantulajdonosnak 
gondoskodnia arról, hogy telkét mentesítse az  allergén 
polleneket terjesztő parlagfűtől. Külterületen a  NÉBIH 
(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal), belterüle-
ten a  helyi jegyző végez ellenőrzéseket a  szezon végéig. 
A parlagfűvel szembeni védekezés azonban nem egyszeri 
alkalom: a teljes szezonban (várhatóan szeptember végéig) 
ügyelni kell arra, hogy a virágbimbós állapot ne alakuljon 
ki újra.
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Fejlesztések, eredmények

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. A város fejlődését bemu-
tató sorozatunk első részét a júniusi lapszámban olvashatták. Íme a folytatás.

2006–2014 | 2. RÉSZ

Fejlesztések egyes 
közszolgáltatások 
és más feladatok 
ellátásában
A város fenntartásában működő 
intézmények fejlesztése
A Településellátó Szervezet Ady Endre úti épületét 
a legtöbb gödi lakos jól ismeri. Sokan nem is gon-
dolnák azonban, milyen sokféle módon vesz részt 
a  szervezet a  város mindennapi működésének 
biztosításában és  a folyamatos fejlesztések meg-
valósításában. A TESZ feladatkörébe tartozik, hogy 
gondoskodjon a városi intézmények műszaki álla-
potának fenntartásáról, és kivitelezője legyen azok-
nak a  kisebb-nagyobb beruházásoknak, amelyek 
célja, hogy a  lakosság a  lehetőségekhez mérten 
minél modernebb, igényesebb és  esztétikusabb 
környezetben vehesse igénybe a  különféle városi 
szolgáltatásokat. A szervezet mindezen feladatait 
az önkormányzat által cél szerint biztosított forrá-
sok felhasználásával, tervezett módon látja el. 
Az utóbbi évek legfontosabb intézményi fejleszté-
sei közé tartozik például a Családsegítő és a Peda-
gógiai Szakszolgálat épületében a tetőtér kialakítá-
sa, az Ady Klub, valamint a Németh László Általános 
Iskola Forfa-épületének, illetve a  Huzella Tivadar 
Általános Iskola Walch-épületének felújítása, a vá-
rosi könyvtár, a  Huzella és  a  Németh László Álta-
lános Iskola, valamint a  Duna-part Nyaralóházak 
vizesblokkjának felújítása, a Fácán Óvoda és az Idő-
sek Klubja kerítésének megépítése, a Németh Lász-
ló Általános Iskola és a Kastély Óvoda Jávorka utcai 
épületének tetőfelújítása, a  Szivárvány Bölcsőde 
szellőzőrendszerének kiépítése és  a  Rákóczi úti 
épületben mosókonyha kialakítása, árnyékoló 
napvitorlák felszerelése a bölcsődében és a Fácán 
Óvodában, a  művelődési házban a  kiállítóterem 
felújítása, az álmennyezet megépítése és a bejárati 
ajtók cseréje, és még hosszan folytathatnánk a sort. 

Szintén a TESZ tevékenységének köszönhetően va-
lósult meg az utóbbi években a Bozóky téri parkoló 
megépítése, a gödi vasútállomás előtti térkövezés, 
városszerte több járdaszakasz és  vízelvezető árok 
megépítése, a  felsőgödi egészségház előtti park 
és a bócsai buszfordulóban lévő kis tér kialakítása.
A TESZ gondoskodik a  termálfürdő üzemeltetésé-
ről és fejlesztéseinek megvalósításáról is: az utóbbi 
időszakban megvalósult jelentős korszerűsítések-
ről sorozatunk előző részében adtunk részletes 
tájékoztatást.
2013-ban a Településellátó Szervezet Duna úti épü-
letének udvarán elbontották a szükségtelenné vált 
melléképületeket és  az ideiglenes tárolóhelyeket. 
A  Kisfaludy utcai szakaszon parkolóhelyeket ala-
kítottak ki, és  Felsőgöd központi helyén, egy arra 
tökéletesen alkalmas környezetben megkezdte 
működését a termelői és bolhapiac, amely minden 
szombaton várja a vásárlókat. 



Fejlesztések egyes 
közszolgáltatások 
és más feladatok 
ellátásában
Nonprofit alapon működő 
hulladékgazdálkodás új szerkezetben
A hulladékgazdálkodás terén a  2006 és  2014 közé 
eső időszak legjelentősebb eredményei közé tar-
tozik a  házaknál történő szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetése, amely Gödön – számos más települést 
megelőzve – már 2008-ban elindult. Ennek, illetve 
a  zöldhulladék külön történő kezelésének köszön-
hetően a  városban évről évre nőtt a  begyűjtött 
szelektív hulladék mennyisége, és ezzel párhuzamo-
san 2013-ra már csaknem egyharmadával csökkent 
az  ártalmatlanításra kerülő kommunális hulladék 
aránya, ami mind pénzügyi, mind környezetvédelmi 
szempontból jelentős előrelépésnek számít. A város 
több pontjára üveggyűjtő konténereket helyezett ki 
az  önkormányzat, 2011-től pedig rendszeresen le-
hetőségük van a lakosoknak arra is, hogy szervezett 
keretek között szabaduljanak meg a vegyszerektől, 
növényvédő szerektől, festékektől és egyéb, veszé-
lyes hulladéknak minősülő anyagoktól.
A gépjárműpark fiatalítása is folyamatos. 2009-ben 
egy kukásautót, 2013-ban pedig 2 kukásautót, egy 
villás targoncát és  egy bálázógépet szerzett be 
az önkormányzat, rendkívül kedvező áron.
2012-től minden háztartásban lehetőség van a  ku-
kaméret szabad megválasztására. A keletkező hulla-
dék mennyiségétől függően 60 literes szeméttároló 
edény is választható, amely után természetesen ala-
csonyabb a fizetendő szemétdíj összege is.
A szemétszállítás ellátásának feladata egészen 
2014 januárjáig a TESZ hatáskörébe tartozott. 
Egy hosszabb távú projekt keretében már 2009-
ben megkezdődött egy külső telephely fejlesztése 
annak érdekében, hogy a  szemétszállítást a  Duna 
út és  a Kisfaludy utca által határolt területről, Fel-
sőgöd egyik legjellegzetesebb „városrészközpont-
jából” kiköltöztesse az  önkormányzat. 2014. janu-
ár elsejével a  törvényi előírásoknak megfelelően 
megalakult a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft., amely már az új telephelyen működik. Az ügy-
félszolgálat azonban – a jó megközelíthetőség és a 
lakosok kényelme érdekében – a  TESZ Duna úti 
épületében maradt. 

Önkormányzati szerepvállalás 
a MÁV-állomások és környékük 
fejlesztésében
 A  város három vasútállomásának fenntartása 
és  fejlesztése a  MÁV feladata. Az  önkormányzat 
az  utóbbi évek során többször kezdeményezett 
tárgyalásokat a  vállalat vezetőségével az  állo-
másépületek felújítása és  környékük megfelelő 
gondozása, fejlesztése érdekében, de a  kérések 
általában nem találtak meghallgatásra. Ezért 
az  önkormányzat maga is szerepet vállal az  állo-
mások rendezettségének fenntartásában, noha 
ez nem tartozik a feladatkörébe.
A gyalogosközlekedés biztonságának érdekében 
az  önkormányzat – a  MÁV feladatát átvállalva – 
2008-ban, majd 2010-ben összesen több mint 35 
millió forintot költött arra, hogy az  előírásoknak 
megfelelő vasúti átjárót építsen Felső- és  Alsó-
gödön is. Városi pénzből készültek el a kerékpár-
tárolók, Felsőgödön a  biztonságos közlekedést 
lehetővé tevő lépcső, a gödi állomás előtti terület 
térkövezése, valamint az a száz férőhelyes parkoló 
is, amely akkor vált szükségessé, amikor tavaly ősz-
szel a Budapest–Vác vasútvonal felújítási munká-
latai miatt a vonatok egy jelentős része csak gödi 
átszállással közlekedett. 
Az állomások területén – szintén a MÁV feladatát 
átvállalva – az  önkormányzat rendszeresen gon-
doskodik a szemét összeszedéséről, a fű lenyírásá-
ról és a növényzet rendben tartásáról is.
2012-ben városi civil összefogásnak köszönhetően 
a Let’s Colour pályázat keretében megújult a gödi 
aluljáró, amelynek biztonságát immár kamera-
rendszer védi. Az önkormányzat többszöri kérésé-
re idén júliusra a MÁV elvégezte a felsőgödi gya-
logos aluljáró, a lépcsők és a korlát felújítását is.



 A szerkezeti átalakításoknak köszönhetően a Göd 
Városi Televízió sugárzási és közvetítési jogai felett 
immár nem egy vállalkozó, hanem a város rendel-
kezik. A híradó, a 3 magazinműsor, a testületi ülé-
sek közvetítései és  a város életének legfontosabb 
eseményeit bemutató hosszabb műsorok elkészí-
tésében két stáb vesz részt. Az adások műsorideje 
2010-hez képest a duplájára emelkedett (korábban 
2, ma 4 óra/nap), és szintén a kétszeresére nőtt az új 
műsorok aránya (korábban 2, ma 4 óra/hét). Kiépült 
és a város tulajdonában működik egy modern tech-
nikai eszközökkel felszerelt tévéstúdió, valamint 
egy fotóstúdió is. Mintegy 1300-zal nőtt az  elért 
háztartások száma, és  immár két kábeltévé-szol-
gáltató előfizetői is nézhetik a  helyi tévé adásait. 
Jelentős fejlesztésnek számít, hogy a  műsorok 
az interneten keresztül számítógépen vagy mobil-
telefonon keresztül is nézhetőek bárhol, a nap bár-
mely órájában. A tévé a műsorkészítéséhez pályá-
zati forrásokat is igénybe tud venni, a reklámokból 
származó bevételek pedig a  városi költségvetést 
gyarapítják.

Fejlesztések a lakosság jobb tájékoztatása érdekében 
Városi kézbe került a helyi média
A helyi tájékoztatás minőségének javítása érdekében az önkormányzat 2011-ben létrehozta a Göd Városi Kom-
munikációs Nonprofit Kft.-t. A cégalapítás céljai között szerepelt az is, hogy a médiatevékenységből származó 
bevételek a jövőben ne a szolgáltatást nyújtó vállalkozók nyereségét képezzék, hanem a városi költségvetést 
gyarapítsák. 
A kommunikációs kft. kiadásában megjelenő Gödi Körkép a korábbi 7200 helyett már 8100 példányban jelenik 
meg, és a gödi lakosokon kívül a hamarosan csatlakozó Sződ-Nevelek lakosaihoz is eljut. Nőtt a lap terjedelme 
is: a korábbi 24-28 oldal helyett ma 36-44 oldalon, igényes kivitelben dolgozza fel az aktuális időszak legfon-
tosabb híreit, eseményeit, szorosan együttműködve a Göd Városi Televízióval. A két városi médium közötti jó 
együttműködés eredményeként az információk több csatornán keresztül, hatékonyabban jutnak el a lakosság-
hoz, miközben más-más műfajban, különböző módon foglalkoznak a város életének aktuális témáival. A  lap 
elektronikus formában a városi honlapon (www.god.hu) és a kiadó honlapján (www.goditemak.hu) is elérhető. 
A tartalmi oldalak száma közel 30 százalékkal, a lapban megjelenő hirdetési felületek mennyisége pedig közel 
10 százalékkal nőtt az utóbbi három évben. A hirdetési bevételek a városi kasszába kerülnek.

Gödi sportolók a Magyar 
Sportcsillagok ösztöndíjasai között
sport  32. oldal

2014
J A N U Á R
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Parafactura – szociális dizájn 
Gödön
kultúra  24. oldal

Mérlegen a tavalyi és 
az előttünk álló esztendő 
közélet  6. oldal

A korábbi 
ingatlanfejlesztések 

után talán 
sportcsarnokot is hozhat 

a városnak a GSE
sport  27. oldal

2014
F E B R U Á R
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Miért baj, hogy 
enyhe a telünk?
kultúra  20. oldal

Díjátadások a Magyar 
kultúra napján 
közélet  12. oldal

Az idén is lesz lovas 
tájékozódási verseny

sport  30. oldal

2014
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Új kiállítási helyszínre lelt
a GödArt művészcsoport

kultúra   22. oldal

Testvérvárosi delegációt fogadott
a gödi önkormányzat 
közélet  14. oldal

2014
Á P R I L I S
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Nemzeti ünnep – 
négy helyszínen

közélet  8. oldal

Városi nagytakarítás  
a Te Szedd! napján 

környezet   18. oldal

Kajakkaland –  
kajakosok másként
sport  24. oldal

2014
M Á J U S

VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN | 25. ÉVFOLYAM 5. SZÁM | HTTP://WWW.GODITEMAK.HU

Gödön lesz 
az Országos Patika 

Nap megnyitója
közélet  19. oldal

Tündéri titkok tudói
kultúra  22. oldal

Dr. Tuzson Bence 
az 5. számú 
választókerület 
új országgyűlési 
képviselője
közélet  7. oldal

Önkormányzati szerepvállalás 
a MÁV-állomások és környékük 
fejlesztésében
 A  város három vasútállomásának fenntartása 
és  fejlesztése a  MÁV feladata. Az  önkormányzat 
az  utóbbi évek során többször kezdeményezett 
tárgyalásokat a  vállalat vezetőségével az  állo-
másépületek felújítása és  környékük megfelelő 
gondozása, fejlesztése érdekében, de a  kérések 
általában nem találtak meghallgatásra. Ezért 
az  önkormányzat maga is szerepet vállal az  állo-
mások rendezettségének fenntartásában, noha 
ez nem tartozik a feladatkörébe.
A gyalogosközlekedés biztonságának érdekében 
az  önkormányzat – a  MÁV feladatát átvállalva – 
2008-ban, majd 2010-ben összesen több mint 35 
millió forintot költött arra, hogy az  előírásoknak 
megfelelő vasúti átjárót építsen Felső- és  Alsó-
gödön is. Városi pénzből készültek el a kerékpár-
tárolók, Felsőgödön a  biztonságos közlekedést 
lehetővé tevő lépcső, a gödi állomás előtti terület 
térkövezése, valamint az a száz férőhelyes parkoló 
is, amely akkor vált szükségessé, amikor tavaly ősz-
szel a Budapest–Vác vasútvonal felújítási munká-
latai miatt a vonatok egy jelentős része csak gödi 
átszállással közlekedett. 
Az állomások területén – szintén a MÁV feladatát 
átvállalva – az  önkormányzat rendszeresen gon-
doskodik a szemét összeszedéséről, a fű lenyírásá-
ról és a növényzet rendben tartásáról is.
2012-ben városi civil összefogásnak köszönhetően 
a Let’s Colour pályázat keretében megújult a gödi 
aluljáró, amelynek biztonságát immár kamera-
rendszer védi. Az önkormányzat többszöri kérésé-
re idén júliusra a MÁV elvégezte a felsőgödi gya-
logos aluljáró, a lépcsők és a korlát felújítását is.



A városi fejlesztésekről szóló összeállításunk követ-
kező részét az augusztusi lapszámban olvashatják.

Városi sportélet 
Sportcélú beruházások és kimagasló sporteredmények 
Az önkormányzat 2012-ben a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.-t bízta 
meg a  város sportcsarnokainak üzemeltetésével. E  döntés eredményeképpen 
a korábbiakhoz képest erősödött a szolgáltatási jelleg, élénkült a létesítmények-
ben zajló sportélet. Az önkormányzat a csarnokok környékén járdákat és parko-
lókat épített, új parkettát kapott a Huzella Tornacsarnok, és 2012-ben megtörtént 
a Balázsovits Sportcsarnok fűtési rendszerének korszerűsítése is. A sportcsarno-
kok üzemeltetését a város a jövőben a Település ellátó Szervezeten keresztül biz-
tosítja majd.
A társaságiadó-kedvezmények felajánlásában rejlő lehetőségek kiaknázásával 
a  város legnagyobb sportegyesülete, a  GSE több mint 75 millió forint értékű 
sportcélú ingatlanfejlesztést valósított meg Gödön az elmúlt időszakban. 
Sor került a három nagyméretű füves focipálya talajjavítására, füvesítésére, beke-
rítésére és öntözőrendszerekkel való ellátására, illetve Felső- és Alsógödön is el-
készült a pályák részleges megvilágítása. Alsógödön megépült egy hat öltözővel 
rendelkező modern öltözőépület, a kajakszakosztály épületében a Duna-parton 
elkészült egy konditerem, és a termálstrand területén megtörtént egy 25 méteres 
versenymedence építésének előkészítése.
A Gödi Sportegyesület jelenlegi 14 szakosztályában és  létesítményeiben közel 
650-en sportolnak igazoltan, tömegsport és  versenysport céllal, 200-an pedig 
szabadidős céllal. Ennek a létszámnak túlnyomó része gödi kötődésű utánpótlás. 
Az egyesület az elmúlt években négy szakosztállyal bővült. Helyet biztosít az al-
kalmi sportolásra családoknak, iskoláknak, baráti társaságoknak, a Gödi Futóklub-
nak, táboroknak és egyéb városi rendezvényeknek is.
Az egyesület kézilabdásai NB I/B-s, ifjúsági labdarúgói NB II-es, asztaliteniszezői 
szintén NB II-es indulási jogokat nyertek ebben az időszakban. A kajakosok folya-
matosan korosztályos országos bajnokokat, válogatottakat adnak a sportágnak. 
A GSE volt nemrégiben Pest megye legjobb éremtáblázat szerinti eredményt elé-
rő szakosztálya (labdarúgók), 3. legjobb csapata (asztalitenisz), és folyamatosan 
az  egyesület sportolói nyerik a  Kóczán Mór-díjakat. Az  egyesület sportolót ad 
a serdülőválogatottnak is, és számos jó tanuló, jó sportoló fiatallal büszkélkedhet. 



Nyáron kimozdul az ember a megszokott környezetéből. Tá-
voli, ismeretlen tájakra kirándulunk, nyaralni megyünk – 
az ismeretlen pedig nyilvánvalóan több veszélyt rejt, mint 

az a hely, ahol jól kiismerjük magunkat. Manapság a városiasodás, 
a természettől való eltávolodás miatt már az is „ismeretlen terep-
nek” minősül, ahová csak „kiugrunk” egy rövid időre a  termé-
szetbe. Az emberek nagy része már nem tudja, hogy mire érdemes 
és kell figyelnie a természetben, mi okozhat örömöt, és mi bosszú-
ságot. A gombáktól például a legtöbb ember tart, pedig jóval több 
mérgező növény létezik, mint ahány mérges gomba…

Bizony a növények – amellett, hogy szépek, gyönyörködünk ben-
nük, felhasználjuk őket és gyógyítunk velük – veszélyesek is lehetnek. 
Ám e  veszélyekről nemigen veszünk tudomást – jóllehet senkinek 
nem jut eszébe például fürdőruhában átvágni a  csalánoson, mivel 
azt viszont mindenki tudja, hogy a csalánszőrök, amelyek érintés-
re letörnek, mérgüket a bőrre ürítik, és arra érzékenyeknek komoly 
problémákat okozhatnak. Léteznek azonban olyan növények, ame-
lyeket kevésbé ismerünk, s összekeverjük mással, vagy egyszerűen 
csak nem tudjuk, hogy veszélyesek lehetnek.

Az egyik gyakori példa erre a gyöngyvirág és a medvehagyma. 
A gyöngyvirág minden része mérgező – még az a víz is veszélyes le-
het, ami a gyöngy virágcsokrot tartalmazó vázában van! A Hukkle 
című, 2002-ben a Magyar Filmszemle legjobb első filmért járó dí-
ját elhozó nagyszerű alkotás éppen a gyöngyvirág mérgező hatását 
„dolgozza fel”. Mostanában pedig az egyre divatosabb medvehagy-
ma került a figyelem középpontjába. Ugyanis a két növény levelei 
nagyon hasonlítanak egymásra, és összekeverésük okán történtek 
már súlyos mérgezéses esetek. Gyöngyvirág Gödön is előfordul 
(nem csupán a kertekben!), ám hál’ isten ez a vidék nem igazán al-
kalmas a medvehagymának, így kicsi az összekeverés veszélye. (Bár 
a Huzella-kertbe tavasszal azért is érdemes ellátogatni, mert ott sok 
más tavaszi szépség mellett megcsodálhatjuk a medvehagymát is!)

Egy másik növény, amely az elmúlt években, virágzása kezdete-
kor újra és újra feltűnik a médiában mint veszélyforrás, a kaukázusi 
medvetalp. Ez az impozáns, nagyméretű, szép virágú növény – ahogy 
neve is elárulja – nem őshonos hazánkban. Nyugat-Kaukázus kör-
nyékéről származik, s már az 1800-as években arborétumok és ker-
tek kedvelt dísznövénye volt Európa-szerte, így nálunk is. A kertek-
ből „vadult vissza” a természetbe kontinensünkön: kisebb csoportjai 
hazánkban is sokfelé élnek már, de a Kárpátalja felől szintén egyre 
jobban terjed, ahol takarmánynövényként próbálkoztak a termeszté-
sével. Ez a növény a furokumarinok csoportjába tartozó vegyületeket 
tartalmaz. Ez a  vegyületcsalád igen népes, akadnak közöttük rák-

keltők, mérgezőek, és  olyanok 
is, amelyeket a  gyógyászatban 
alkalmaznak (például a paszter-
nák és a zeller is tartalmaz ilyen 
anyagokat). A  kaukázusi med-
vetalp azonban olyan mennyi-
ségben tartalmazza, hogy nedve, 
sőt érintése is fitofotodermatit-
iszt okozhat. Ez azt jelenti, hogy 
a  növény nedvével a  bőrünkre 
jutó vegyületek a  napfény ha-

tására hólyagot húznak a bőr felszínén. Az egy-két napon belül fel-
hólyagosodó bőrfelület akár több centiméteres is lehet, és  nagyon 
nehezen gyógyul. A nyílt seb további bőrbetegségek kiindulási helye, 
így még jobban elhúzódhat a gyógyulás.

Fitofotodermatitiszt egyébként más növények is okozhatnak: 
a zeller, a petrezselyem, a citrusfélék, a sárgarépa, a füge, valamint 
egyes ernyősvirágzatúak (mint például a medvetalp is). A kaukázu-
si medvetalp azonban többnyire súlyosabb kórképekkel jár, így ha 
ezzel a növénnyel találkozunk, a vele érintkezésbe került bőrfelüle-
tet mossuk le bő vízzel, és forduljunk orvoshoz!

Azonban nem kell megijed-
ni, ez a  növény (még) eléggé 
ritka nálunk. Sokkal többször 
találkozhatunk viszont a  rá 
nagyon hasonlító, szintén ma-
gasra megnövő, ernyősvirág-
zatú rokonával, a  közönséges 
medvetalppal, amelyet – bár ez 
is tartalmaz furokumarinokat 
– gyógynövényként tartunk 
számon, sőt egyes vidékeken 
ételt is készítenek belőle. A  két 
faj megkülönböztetése nem egyszerű, hiszen a  szeldelt (bemet-
szett) levelek és az ernyős virágzat nagyon hasonló. A közönséges 
medvetalp viszont két méternél magasabbra nem nagyon nő meg, 
a veszélyes kaukázusi medvetalp viszont valóságos óriás: 2-5 méter 
magasra is megnőhet, és az ernyős virágzata akár egyméteres át-
mérőjű is lehet. Ha tehát egy fölénk magasodó medvetalpat látunk, 
okkal kezdhetünk gyanakodni…

Nem kell tehát minden ismeretlen növényfajtól félni, a  fő baj 
mindig az  ismeretek hiánya. Sokszor a  veszély olyan helyről jön, 
amiről azt gondolnánk, jól ismerjük. Kevesen tudják, de például 
az akác is mérgező. Magjai és kérge robin és  fazin nevű mérgező 
anyagokat tartalmaznak. Tehát az akác és a medvetalp is veszélyt 
jelenthet az  emberekre, – de van köztük egy másik „kapocs” is: 
egyformán inváziós faj mindkettő. Az „invazív” a biológiában azt 
jelenti, hogy nem őshonos, hanem az ember által behurcolt, – de 
agresszívan terjeszkedő, s  az adott ökológiai rendszerre veszélyt 
jelentő fajról van szó. Az egészségre gyakorolt hatás azonban csak 
az egyik probléma. A másik, hogy folyó- és patakpartjaink, erdeink 
változatos, színes élővilágára is veszélyt jelenthet azzal, hogy ki-
szorítja onnan az őshonos fajokat, s a „maga képére” alakítja ezzel 
az egyedi, esetleg sehol máshol elő nem forduló élőlényeket.

Pásztor Balázs

VESZÉLYES NÖVÉNYEK

Nyitott szemmel, vigyázva – nyáron is!

Gyöngyvirág

Közönséges medvetalp

Medvehagyma

Kaukázusi medvetalp
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A József Attila Művelődési Ház jú-
nius utolsó hetében immár 11. 
alkalommal adott otthont a  nép-

művészeti alkotótábornak. Mivel a  labda-
rúgó-világbajnokság idején a  11-es kerek 
szám, Szabó Zsuzsa igazgató asszonyt rö-
vid számvetésre kértük.

– Amikor a  művelődési ház munkatár-
sa lettem, kollégáimmal „megálmodtunk” 
a gyerekeknek egy képzőművészeti alkotó-
tábort. Eleinte csupán kerámia- és rajzok-
tatás volt, ám később egyre gyarapodott 
a  csoportok száma. A fiatalok a kerámiák 
és  a rajzok mellett készítettek tűzzomán-
cokat, szobrokat, lószőrékszereket. Las-
san-lassan megérlelődött az  elhatározás, 
hogy kettéváljon az alkotótábor népművé-
szeti és képzőművészeti kurzusra. Ez „ke-
reken” 11 esztendővel ezelőtt megtörtént, 
s  azóta az  egyik alkotótáborban népmű-
vészek, a  másikban iparművészek vezetik 
a csoportokat.

– Nagyszerű élmény volt figyelnem a gye-
rekeket, leülni közéjük, beszélgetni és együtt 
nevetni velük…

– Ilyenkor egy hétre a pincétől a padlá-
sig gyerekzsivajjal telik meg a ház. Idén öt 
csoport tüsténkedik: fazekasok, fafaragók, 
bőrdíszművesek, gyöngyfűzők és  söndör-
gők. Szerencsére már az  induláskor meg-
találtuk azokat a gödi – vagy gödi kötődésű 
– mestereket, oktatókat, akik azóta is veze-
tik az egyes csoportokat. Hétfőtől péntekig 
tart a tábor, és az öt nap alatt csodát művel-
nek a  gyerekek! Belekóstolnak a  népi kis-
mesterségek gyönyörűségeibe, és  ez a  tu-

dás egy életre megmarad nekik. Naponta 
délelőtt kilenctől délután négyig tartanak 
a  foglalkozások, s  pénteken táborzáró ki-
állítással búcsúzunk el egymástól. A  hét 
folyamán elkészült munkáikat szépen el-
rendezik a  gyerekek, s  jönnek megcsodál-
ni azokat a  szülők, nagyszülők, testvérek, 
barátok.

– Pirulva kérdezem: honnan jut pénz 
minderre?

– A nyári alkotótáborokra minden eset-
ben pályázunk, és  a pályázatokon nyert 
pénzekből gazdálkodunk. Így a szülőknek 
csupán az  anyagköltséghez, az  étkezéshez 
és a jelképes tandíjhoz kell hozzájárulniuk.

A gyöngyfűzők – egytől egyig lányok, 
naná! – csoportszobájában még a  légy 
sem mer zümmögni: éppen karkötők ké-
szülnek. Csendben dolgoznak, ám amikor 
mesterük, Tóth Andrea énekszóra buzdítja 

őket, a lányokból egyszerre tör fel a gyön-
gyöző kacagás. 

Bezzeg a  fafaragók – zömmel fiúk, 
naná!  –, megannyi harkály módjára ko-
pácsolnak: domborműveket faragnak. Ha 
lankad a  kéz, Semes-Bogya Eszter faszob-
rász megálljt int, s társasjátékba fognak.

A  bőrösöknek apa és  fia, Mráz József 
és  Bendegúz mutatja a  fortélyokat, a  sza-
bást, a varrást, a különféle lyukasztók hasz-
nálatát. Biciklis táskákat varrnak, marha-
bőr illata csiklandozza az orrunkat. József 
elárulja, eddig minden esztendőben más 
és más tárgyat készítettek.

A  pincefolyosón szintén az  orrom vezet: 
friss agyag szaga. Császár Ernő és  hitvese, 
Katalin körül még náluk is maszatosabb 
gyerekek dolgoznak: ki edényt, ki apró szob-
rot formáz. Hosszú percekig figyelem a  fa-
zekaskorongot pörgető nagylányt, de sajnos 
nem adja át a helyét. Pedig de szívesen…

Kinn a szabadban munkálkodnak a sön-
dörgők. Bartha Kata megelőzi a  kérdé-
semet: a  nemezelésnél az  anyag ritmusos 
gyúrását hívják söndörgetésnek. A  lányok 
gyapjúból készítenek állatfigurákat: ci-
cát vagy macit – a  végén majd kiderül. 
De megpróbálkoznak a kosárfonással, sőt, 
mezei virágokból a koszorúkötéssel is.

 
Talán picit fáradtan, de ezernyi élmény-

nyel gazdagodva lát hozzá a hetven-egyné-
hány gyerek a  péntek délutáni táborzáró 
kiállításhoz. Mosolygó arcok, meghatott 
szülők, büszkeségtől kipirult nagymamák. 
Mindenki boldog, jó munka volt!

A  XI. Népművészeti Alkotótábor idei 
ösztöndíjasává Bessenyei Nórát választot-
ták a gyöngyfűző csoportból. Ő a jövő nyá-
ron ingyen lehet tagja a  maga választotta 
csoportnak. Neki, és valamennyi „kismes-
ternek” szívből gratulálunk!

Walter Béla

NYÁRI TÁBOR

Az alkotás öröme
Manapság múzeumokba kell mennünk, ha a  népi kismesterségek tárgyaival 
szeretnénk találkozni. S még messzebbre, ha arra vágyunk, hogy ellessük ké-
szítésük évszázados fortélyait. Ám a gödi gyerekeknek nem kell térdig koptat-
niuk a lábukat.

A népi fazekasság fortélyainak megismeréséhez, ahogyan minden évben, idén is sok gyerek 
érzett kedvet

A fiúk szívesen ismerkedtek a bőrös mesterség alapjaival
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A gyémánt a  sötétben 
csupán alaktalan fe-
keteség. A gyémánt-

szemű című novella került 
terítékre a  június 13-án, 
a  könyvtár szervezésében 
tartott rendhagyó irodalo-
mórán. Az  elemzés során 
Jelenits tanár úr a  törté-
net egy fontos és  egyszerű 
üzenetére fektette a  hang-
súlyt: éltünk során könnyen 
megfeledkezünk a  szépségről, mely a  világban és  saját vi-
lágunkban fellelhető. Röviden szólva: nézünk, de nem jót, 
nem jól látunk. Mit jelent jól látni? A mű szerintem így felel 
a  kérdésre: jól látunk, ha a  számunkra jónak definiált tu-
lajdonságokat, érzéseket, jelenségeket keressük s  találjuk 
meg, és  ezeket öntjük szavakba. Ennek jelentőségét egy 
világtalan leány szemüvegén keresztül érthetjük meg. Egy 
olyan szemüvegen keresztül, ami a belső látásunkat élesíti. 
A sötétben nincs különbség jó és rossz között – csak a sö-
tétség van. (Igaz ez?) A látás nem segít az ítélkezésben, ezért 
mélyebb valójában ítéltetik az élet. A sötétben kérdezni kell, 
hogy a környezet megismerhetővé váljon. Vendulka és uta-
zótársai útjuk során édesapáikról beszélgetnek: milyennek 

is látják, hogyan írják le őket 
ismeretleneknek. Kedves 
történetek kerülnek napvi-
lágra. Hihetjük-e, hogyha 
szüleinkben hiszünk, ak-
kor magunkban is hiszünk 
– és  az életben is? A  kis-
lány operációra megy, nem 
a  világát, hanem a  látását 
nyerheti vissza. Az  a  világ, 
amelyben élt, semmivel sem 
volt üresebb és  sötétebb, 
mint azoké, akik mindig 
is fényre nyitották ki sze-
müket. E történet érdekes 
párhuzamára lelt a tanár úr 
Pilinszky Egyenes labirintus 
című versében:   „Milyen lesz 
az  a visszaröpülés, / amiről 
csak hasonlatok beszélnek...” 
S hogy egyszerű értelmezés-
sel éljek: milyen lesz az  út 
vége, amikor a vakságot fel-
váltja a fény, de a látás mégis 
megmarad? Az  a sötétben 
kifejlesztett látás, ami meg-
tanít megkülönböztetni 

a jót a rossztól, s megtanítja, hogy a rossz nem zárja ki a jót 
– csak feltételezi. 

A további értelmezés érdekében érdemes elolvasni a no-
vellát és a verset is – egy sör mellett akár –, ahogyan tettük 
mi magunk is a  június 13-i könyvhétvégi rendezvényünk 
után.

 Wagner Sára

Jelenits István piarista szerzetes, teológus, író. Szülő-
helye, Berettyóújfalu és Göd városa után a múlt hónap-
ban Budapest díszpolgára lett. Valamennyi olvasónk 
nevében szívből gratulálunk e kitüntető címhez!

Jelenits István piarista szerzetes

Az idén megjelenő kötet szerzőinek 
többsége. (A fotózáson sajnos nem 
mindenki tudott részt venni)

KÖNYVHÉTvége a városi könyvtárban

„Milyen lesz az a visszaröpülés,
amiről csak hasonlatok beszélnek,
olyanfélék, hogy oltár, szentély,
kézfogás, visszatérés, ölelés,
fűben, fák alatt megterített asztal,
hol nincs első és nincs utolsó vendég,
végül is milyen lesz, milyen lesz
e nyitott szárnyú emelkedő zuhanás,
visszahullás a fókusz lángoló
közös fészkébe? – nem tudom,
és mégis, hogyha valamit tudok,
hát ezt tudom, e forró folyosót,
e nyílegyenes labirintust, melyben
mind tömöttebb és mind tömöttebb
és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk.”

(Pilinszky János: Egyenes labirintus)

A Göd Városi Könyvtár harmadik alkalommal rendezte 
meg a KÖNYVHÉTvégét. Június 14-én szombaton köny-
veket és  illusztrációkat vásárolhattak a  látogatók. A gye-
rekprogramokról Havas Nelli bábművész és Olasz Etelka 
mesemondó gondoskodott. A hétvége kiemelt programja 
Jelenits István előadása volt Hrabalról.

Éppen húsz éve, 1994-ben jelent meg 
a Gödi Almanach első kötete. A város 
történetét, épített és természeti kincse-
it, jeles személyiségeit és mindennapjait 
bemutató helytörténeti sorozatnak a két 
évtized alatt tizenöt kötete készült el. 
A kiadványsorozat a 20. évforduló al-
kalmából idén új kötettel jelentkezik,  
újabb érdekes írásokkal gyarapítva 
az eddig megjelent, 3000 oldalt is meg-
haladó helytörténeti anyagot.

Az új kötet bemutatója a  Kulturális 
Örökség Napok eseménysorozat prog-
ramjai között kap majd helyet a szep-
tember 19. és 21. közé eső ünnepi hét-
végén.
A rendezvény pontos időpontját 
a Gödi Körkép augusztusi és szeptem-
beri számában is közöljük.

A jubileumi rendezvényre mindenkit 
nagy szeretettel hívnak és várnak!

HELYTÖRTÉNET

Új kötettel jelentkezik a Gödi Almanach
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A Retró Ady Klub 
meghívója
3. Retró Családi Találkozó a felsőgödi 
Duna-parton a Nyaralóházak területén
(Jósika u. 14.)

A rendezvény ideje: július 19., szombat
Fókuszban a helytörténet 
Régi iskolai évfolyamok találkozója

9.30 órától regisztráció

10 órakor Matiné:
- retró zenei válogatás 
- a 2. Q együttes tavalyi videójából 
- 12 hónap fotó- és filmvetítéseiből 
- az 55 éve végzett osztályok képei

12 órától bográcsebéd a Duna Party 
büfénél 

13 órakor vetítés:
-  vízi sportok (kajak-kenu bázis), tervek Felsőgödön
-  Felsőgöd község kialakulása a múlt század elején 

az első helyi újság tükrében 
-  tisztelgő válogatás Reisenbüchler Sándor filmjeiből
-  kertvárosi villák és a védgát építése 

15 órától kötetlen program: 
-  Teddy Bear gitárduett – szabadtéri élő retró zenei 

műsor 
-  beszélgetés a régi osztálytársakkal 
-  kertvárosi és Duna-parti séta

Meghívott vendégeink között ott lesznek a Neveleki 
Szomszédok Egyesület képviselői. A vetítéseket 
a Duna-part Nyaralóházak színháztermében tartjuk. 
Rossz idő esetén minden program fedél alatt lesz.

Kedvezményes (500 Ft-os) ebédjegyek 
csak előzetes jelentkezéssel:
romanjanos@invitel.hu, (06 27) 345-270, vagy
gabor.galle@gmail.com, (06 30) 370-2491, vagy
nagyp45@gmail.com, (06 30) 203-3135.

Rendezvényünk nyilvános és díjmentes, minden érdeklődőt 
szívesen látunk! A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Az idei fesztivál tíz jeles prog-
rammal kilenc napon át várja 
vendégeit. A  gödiek május 31-

től egészen augusztus 23-áig élvezhetik 
a  különféle helyszíneken bemutatott, 
sokszínű programot.

Wagner László főszervező elmondta, 
hogy a rendezvénysorozat a hajdan volt 
egynapos Piarista Juniálisból nőtte ki 
magát. Az elmúlt esztendőkben három 
napon át zajlottak az  események, idén 
azonban megújult koncepció szerint, 
kilenc napra osztották szét a  progra-
mokat. 

– Szervezőként a  legnagyobb öröm 
az, hogy egyre többen csatlakoznak sa-
ját programjaikkal a fesztiválhoz, kezd-
ve a  Fétis Crossfutástól a  Búzaszemes 
Hagyományőrző Délutánon át a Városi 
Könyvtár Hrabal-estjéig. De maradan-
dó élmény volt a Violin Alapítvány által rendezett kórushangverseny is, amelyen 
a Gaude kórus az izlandi Arnesinga Kór Innt látta vendégül. Túl vagyunk már több 
„becsalos” eseményen is: az 1971-es felállásban láthattuk a Mini együttest, hallgat-
tunk Syrius muzsikát a banda nevével fémjelzett Emlékzenekar tolmácsolásában. 
Fellépett Kállay Bori és Berkes János, s a gyerekek és a családok számára nagy él-
ményt jelentett a  Maszk Bábszínház előadása. Ugyanezen a  napon számos gödi 
gyermekcsoport is meghódította a közönséget, amelynek rajtuk kívül a felkészítő 
pedagógusaik és szüleik örültek a legjobban. A Gödi Jazz Napok június 27-i estjén 
Rozsnyói Péter triója és Dresch Mihály kvartettje varázsolta el a dzsesszrajongókat. 
Jó érzés, hogy a mozogni vágyó, sportos gyerekek és felnőttek számára ugyanúgy 
tudunk magas színvonalú programmal szolgálni, mint a népzene és a néptánc ked-
velőinek, vagy az irodalomért, a klasszikus, esetleg dzsesszzenékért rajongóknak.

Az idei rendezvénysorozat különlegessége a Templomi Családi Koncertek soro-
zata lesz. Ezt azért is tartja fontosnak Wagner László, mert jól harmonizál a Gödi 
Családi Fesztivál, illetve a Belépés Családostul mozgalom éves programjaival.

– Valóban, habár a tervek szerint július elején, amikor e lap éppen nyomdában 
lesz, még megtartjuk a  Gödi Jazz Napok második felvonását Karosi Júlia kvar-
tettjével és a Borbély Műhellyel. Július 13-án és augusztus 23-án pedig két olyan, 
az országban is valószínűleg egyedülálló koncertet szervezünk, ahol két-két család 
fog zenélni. Júliusban Pászthy Júlia operaénekesnő gyermekeivel, a Bostonban élő 
Karosi Bálint orgonaművésszel és  zeneszerzővel, illetve Karosi Júlia dzsesszéne-
kesnővel és zeneszerzővel; Fassang László, a chartres-i és calgaryi orgonaversenyek 
győztese, a Zeneakadémia és a Párizsi Conservatoire tanára feleségével, Rohmann 
Ditta gordonkaművésszel, a  lipcsei Bach-verseny díjazottjával lép a  közönség elé 
a Szent István-templomban. Augusztusban a Holló és a Lachegyi család muzsikál 
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IV. Magyar–Izlandi 
kórustalálkozó

A Gaude kórus 2011 óta minden év június második 
vasárnapján vendégül lát egy izlandi énekkart, 
melynek tagjai Magyarországra érkezvén rácsodál-

koznak arra, hogy hazájuktól több ezer kilométerre egy ma-
gyar kórus tolmácsolásában az  anyanyelvükön szólal meg 
számos kórusmuzsika, legyen az  egy hálaadó ének kezdő 
sora (,,O, Ündür lifs…”), vagy akár egy négytételes népdal-
rapszódia, vagy az egyik nemzeti himnuszuknak is tartott 
Úr útsæ rísa Íslands fjöll .

A korábban Vácott, a Bartók Béla Zeneiskola hangverseny-
termében tartott koncertek után idén Alsógödön, a Szent Ist-
ván-templomban, a Gödi Családi Fesztivál egyházzenei prog-
ramja keretében jöhetett létre ez a különleges zenei esemény.

Az 1967-ben Reykjavikban alapított Árnesingakórinn 
fennállása során az  összes skandináv országot, valamint 
Litvániát, Angliát, Németországot, Ausztriát, Csehországot 
és Olaszországot is bejárta már. Magyarországra a hangver-
seny napján érkezett.Gödi műsorukba liturgikus egyházi 
műveket válogattak, és egy ősbemutatóra is sor került. Kar-
nagyuk, a fiatal Gunnar Benediktsson már 14 éve áll a kórus 
élén. Korábban zenetarnárként dolgozott Londonban, s ha-
zájában egy viking metálegyüttes billentyűse. Ez alkalom-
mal egy, az énekkar számára komponált kórusművét, az Ave 
Mariát a gödi közönség hallhatta először. Az izlandi ének-
kart egy zenei tanulmányokat végző tehetséges gödi fiatal, 
Sápi Hajnalka kísérte zongorán.

A Gaude kórus az  izlandi szerzemények mellett Brahms 
és  Mendelssohn egy-egy romantikus művét, valamint 
Kodály Zoltán Ének Szent István királyhoz című vegyes kari 
darabját énekelte.

A koncert házigazdája, Utassy Ferenc nem csupán a  gödi 
zenei együttes karnagyaként, hanem Izland magyar diplo-
matájaként is hol izlandi, hol magyar nyelven beszélt a  két 
nemzet zenekultúrájáról. A közös énekléssel záródó kon-
cert végén az alsógödi katolikus plébánia esperesplébánosa, 
Marton Zsolt atya angolul köszöntötte a vendégeket, és szava-
ival megerősítette a Szent Ágostonnak tulajdonított mondást: 
Kétszeresen imádkozik, aki énekel.

A koncert után a  közösségi házban Szabóné Király 
Erzsébet gondoskodásával, Szekeres Ambrus készítette gu-
lyásleves és a házigazda kórus tagjainak finom süteményei 
várták a vendégeket. 

A Göd Város Önkormányzata, az  Alsógödi Szent István 
Plébánia és a Violin Alapítvány által támogatott rendezvény-
re is igaz a Gödi Családi Fesztivál programjainak jelmondata: 
Minőségi érték. Érdemes együtt lennünk!

Tóthné Barcs Ágnes

négy-négy családtaggal, s a még 
általános iskolás korú Holló 
gyerekek azt is példázzák majd, 
hogy a tehetség és az elhivatott-
ság már igazán ifjú korban is 
megmutatkozhat. A két templo-
mi koncert között azért szívesen 
átmozgatjuk a  fesztivál részt-
vevőit az  augusztus 20-ai vízi 
napon, ahol sárkányhajó-kupát 
is tartunk, megfelelve az immár 
több éves hagyománynak.

Dresch Mihály dzsesszzenész 
mini interjút adott a lap olvasói-
nak:

– Minek köszönhető a  telt-
házas koncert? Annak, hogy ma 
szünnap van a  focivébén, vagy 
annak, hogy éppen László-nap 
van, vagy esetleg annak, hogy 
a  gödiek a  dzsesszfesztivált el 

sem tudják képzelni Dresch Mihály és zenekara nélkül?
– Számunkra is nagy öröm minden esztendőben, hogy meghívást 

kapunk erre a  rendezvényre, és  ha nem unt még ránk a  közönség, 
az külön ajándék. Élvezzük, hogy itt minden esztendőben nagyon igé-
nyes környezetben játszhatunk. A szervezők és a helyszín házigazdái 
is mindent elkövetnek azért, hogy a vendégek jól érezhessék magukat. 
Remek muzsikusok alkotják az előttünk játszó Rozsnyói triót, s élvez-
tük, hogy mi is belehallgathattunk a koncertjükbe.

VPK
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Nyári szünet a Göd Városi Könyvtárban
Kedves Olvasóink!

Felhívjuk a figyelmüket 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!

Koncertprogramok
a Duna-part Nyaralóházak szabadtéri színpadán

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

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 Nyaralóhá-
zak színháztermében vagy az éttermében tartjuk meg. A belépés ingyenes!

Néptáncosok jelentkezését várják!
A Gödi Néptáncegyüttes különböző korcsoportjaiba várja kisiskolások, felső ta-
gozatosok, középiskolások, főiskolások, egyetemisták és felnőttek jelentkezését.
Érdemes velünk tartani, mert  a tánc fejleszti a szellemi képességeket, beleértve 
a matematikai gondolkodást, növeli az érzelmi intelligenciát, amely viszont segí-
ti döntéseink megalapozottságát, megtanít közösségben élni és együttműködni 
másokkal, s megőrizni  magyar hagyományainkat. És mert egy jó csapatban jó 
együtt táncolni!

További információk: József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72. | (+36 06) 27-532-160 | (+36 06) 20-485-4791

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

Nyaraljon a Duna-parton!
A gödi Duna-part Nyaralóházak megújult szolgáltatásokkal várja a  táborozni 
vágyó egyesületek, munkahelyi közösségek, iskolai osztályok, baráti társaságok 
jelentkezését! Rendezvények és esküvők lebonyolítását is vállaljuk. Részleteket 
megtudhat a www.nyaralohazak.hu honlapon és a (06 20) 236-0223-as telefon-
számon.
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EREDMÉNYEK:
„A” csoport: VÉRZERGÉK, NEMTUDOMKI, SPIRIT, 
TALPRAESETTEK
„B” csoport: GÖDÖLLŐ202, BOMBÁZO(Ó)K, BÁRMI 
LEHET, ALKAROMADTÁN
„C” csoport: TIBETI TÁMADÓLEPKÉK, HŐS CINCÉREK, 
IMPRO , HDSE
„D” csoport: CSUSZI, RESZTLI, CHICAS MALAS, BDG 
„E” csoport: SPÁRTA, MECCSETNYER UNITED, HAPPY 
GÖRCS
 
EGYÉNI DÍJAK:

Legjobb feladó: Erdődi István (BOMBÁZO(Ó)K)
Legjobb ütő: Leiner Zsolt (SPIRIT)
Legjobb védő: Novák Zita (NEMTUDOMKI)
Legjobb nyitó: Tőkés László (TALPRAESETTEK)
Legjobb blokkoló: Balogh István (VÉRZERGÉK)
Legjobb serdülő: Belányi Virág (CSUSZI) 
Legjobb ifi: Papp Lujza (HDSE) 
Legjobb szenior: Varga Viktor (RESZTLI)
A „B” csoport legjobbja: Török Ágnes (GÖDÖLLŐ202)
A „C” csoport legjobbja:  Szabó Gergely   (TIBETI 
TÁMADÓLEPKÉK)
A „D” csoport legjobbja: Erdődi Anna (BDG)
Az „E” csoport legjobbja: Pethő Luca (MECCSETNYER 
UNITED) 
Legnépszerűbb játékos: Pikó Szonja (BÁRMI LEHET)

A 2014-ES TAVASZI SAKKEREDMÉNYEK: 
5. forduló: Göd – Szigetszentmiklós 5:5 
6. forduló: Szob – Göd 6:4 
7. forduló: Göd – Dunharaszti 2:8 
8. forduló: Galgamácsa-Vác – Göd 4:6 
9. forduló: Göd – Törökbálint 5:5 

A nyertes játékosok: Cselőtey Iván, Dávid Béla, Cselóczki Gábor, Lipcsei 
Dániel, Belovai Gergő, Mázló Attila, Antal György Bálint, Guzsik István.

KAJAK

MAFC-os sikerek a válogatókon
Az első válogató sikerei után ifjúsági vb- és Eb-részvételre 
jogosító eredményeket értek el a MAFC kajakosai a szege-
di, második válogatóverseny alkalmával is. Sólyom Dóra 
a  hazai rendezésű világbajnokságon nemcsak K4-ben, 
hanem K2-ben is rajthoz állhat. A fiúk K2 1000 méteres 
döntőjében Freisták Péter új párral, Béke Kornéllal bron-
zérmes lett, így az ifi és az U23-as Eb-re szereztek indulási 
jogot. A fiúk 500 méteres egyes versenyében Freisták Pé-
ter bronzérmes lett. A felnőtt K2 200 méteres Eb-indulás 
kiharcolása után az U23-asok között a Hagymási lányok, 
Anita és Réka K2 500 méteren elért bronzérmükkel szin-
tén világbajnoki résztvevők a négyessel.

Korábbi GSE-kajakosok sikerei a maraton 
Eb-n
Remekül teljesítettek a Gödi SE egykori kajakosai a pöstyéni kajak-ke-
nu maraton Európa-bajnokságon.

A KSI színeiben induló Váczai Enikő Csernák Edinával párosban 
gyűjtötte be  az  aranyérmet, valamint az  U23-as korosztály egyéni 
versenyében is első helyen zárt, így ő lett a legeredményesebb magyar 
versenyző az  idei kontinensviadalon. A  férfi U23-as K1-esek viada-
lában Havas Balázs, a Váci Vasutas sportolója – hajszállal lemaradva 
a dobogóról – a negyedik helyen fejezte be a versenyt.

Enikőt családias ünnepség keretében köszöntötte a GSE szakosztá-
lya. Sinkó László korábbi tanítványának  nagy álma teljesült: felkerült 
a  bajnokok falára. Az  alsógödi sportház falán található márvány-
tábla Kammerer Zoltán nevével kezdődik, s  a nemzetközi bajnokok 
közt szerepel Szaszák Dénes, Pélyi Dávid, Gál Szabolcs, Georgopoulou 
Alexandra, Hagymási Anita, Havas Eszter, Hagymási Réka, Kulifai 
Tamás és Váczai Enikő.

A köszöntésen Markó József polgármester is részt vett.
Vasvári Ferenc

RÖPLABDA

19 csapat, 120 játékos a 17. 
éjszakai tornán
A pünkösdi ünnepek és a strandröplabda-sze-
zon beindulása sem szegte kedvét a Röplabda 
Éjszakai Kupa Amatőröknek, azaz a  RÉKA 
kedvelőinek: 19 csapat 120 játékosa élvezhette 
a 17. alkalommal megrendezett versenyt.

SAKK

Jövőre is a tisztes helytállás a cél
Dunaharaszti győzelmével ért véget a 2013/14-es Pest me-
gyei I. osztályú csapatbajnokság. A 2-5. helyen 44,5-41,5 
pontot értek el a csapatok, – a Gödi SE 38,5 ponttal a ha-
todik lett. 

– Azt a  kezdeményezésünket, hogy a  kisebb csapatok 
ne lehessenek kiszolgáltatva a  nagyoknak azáltal, hogy 
az  utóbbiak ugyanazokat az  erős játékosokat ültethetik 
táblához a párhuzamos bajnokságokban, s így esélyt sem 
hagynak a kisebbeknek a dobogós helyek megszerzésére, 
a csapatok nem támogatták. Ezért ősztől is csupán a tisztes 
helytállás lehet a cél, az éremesélyek minimálisak – tájé-
koztatott bennünket Dávid Béla csapatkapitány.

Május 11-én vette kezdetét az 5. alkalommal meghirde-
tett Snapszer–Ulti–Sakkverseny a felsőgödi Duna csárdá-
ban. Az első fordulót a Talán nyerünk nevű csapat nyer-
te. A  szakosztály június 1-én tartott évzárót Felsőgödön 
az Ady Klubban. A háziversenyen a felnőtteknél Cselőtey 
Iván 6 ponttal nyert, 2. lett Pataji György 4,5 ponttal, 3. 
Belovai Gergő végzett 3,5 ponttal. A serdülőknél Ribényi 
Soma (6,5 pont), Sinkó András (5,5 pont) és Tóbiás Ambrus 
(5 pont) lett dobogós.

Nyáron a  felnőtt foglalkozásokat a  Kertbarátok tanyá-
ján, a gyermekedzéseket pedig a Gödi SE klubházban tart-
ják.

A maratoni kajakversenyhez a futás is hozzátartozik (Váczai Enikő balra, hátul)
 Fotó | MKKSZ
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Több ezer résztvevő a 14. Fétis 
Crossfutáson

Május utolsó napján 14. alkalommal rendezték meg 
a Fétis Crossfutást a GSE alsógödi labdarúgópályáján 
és  annak környékén. A  FÉTIS Kft. vezetői és  dolgo-

zói csapatépítésként, társadalmi szerepvállalásként szervezték 
e  sporteseményt 2014-ben is, amelyen az  ország jó néhány te-
lepüléséről több ezren vettek részt. A Fétis-napot Markó József, 
Göd polgármestere nyitotta meg.

Az idei futáson mintegy 350 felnőtt és 80 óvodáskorú kisgye-
rek teljesítette a 200 méteres, valamint a 2, 5 és 14 kilométeres 
távot. A  14 km-es távot a  14 év felettiek között Zádori Roland 
és  Katona Erika, a  14 év alatti korosztályban pedig – egyedüli 
indulóként – Till Benedek nyerte. Szenior kategóriában összesen 
tízen indultak, a  legidősebb versenyző az  1933-as születésű, 81 
esztendős Kenyér Imre volt, aki 5 kilométert teljesített. Az 1935-
ben született Kiss György teljesítménye is tiszteletet érdemel: ő 14 
kilométert futott. 5 kilométeren, a  14 év felettiek mezőnyében 
Mészáros Márta és Csáki Ákos Péter, míg a 14 évnél fiatalabbak 
közül Takács Viktória és Pintér Gergő állhatott a dobogó legfel-
ső fokára. Ugyanebben a  korosztályban a  2 kilométeres futást 
Sipos Kincső és Murányi Máté nyerte, Varga Nikoletta és Honti 
Barnabás pedig a 14 felettiek között bizonyult a legjobbnak. 

A Fétis kispályás labdarúgótornán 17 ovis és 16 kölyökcsapat, 
továbbá 12 felnőtt együttes vett részt. Az óvodás tornát a Kelen 
SC, a kölyöktornát a Dunakeszi Kinizsi, a felnőttet pedig a lajos-
mizsei NC Frogs nyerte.

A Belépés Családostul Családi Csavargásán 19 család teljesítette 
a névadó-szervező cég négy beszállítójának támogatásával épített 
izgalmas és kreatív műszaki szerszám- és sportakadályokat. 

A kiegészítő programok között szerepelt gólyalábas zsonglőr 
és  bohóc, Tónió a  karikatúráival, Trek Direction biciklishow, 
a GDSE Tánc Szakosztálya, a Grease TSE akrobatikus rock and 
roll és a Vektors Kötélugró Klub bemutatója, továbbá volt egész-
ségsarok, kirakodóvásár, a József Attila Művelődési Ház és K&H 
kézműves-foglalkozása, valamint ugrálóvár.

Vasvári Ferenc

KAJAK

Gödi éremgyűjtés és iskolai 
összefogás a diákolimpián
Május 31-én és  június elsején Sukorón rendezték meg az  Or-
szágos Kajak-kenu Diákolimpiát, a  Főiskolai és  Egyetemi Baj-
nokságot, s  egyben a  Szabó Ferenc  Emlékversenyt. Szombaton 
az  igazoltak, vasárnap a szabadidősök kategóriájában hirdettek 
bajnokokat. A Gödi SE és a MAFC versenyzői ezúttal is szállí-
tották a diákolimpiai érmeket. A legkisebbek közül sokaknak ez 
volt az első igazi „bevetése”.

A GSE szakosztálya gondoskodott arról is, hogy mindhárom 
gödi általános iskola, a Búzaszem, a Huzella és a Németh László 
diákjainak is legyen lehetőségük a megmérettetésre. Őket autó-
busz szállította, s  a versenyen indiánkenuban mérték össze tu-
dásukat. A gödi iskolák egy csapatként küzdöttek a versenyen, 
öröm volt nézni ezt az összefogást!

Az igazoltak versenyében első helyen végzett a Bársony André, 
Velky Donát, Mocsáry Gergő, Korompai László négyes (GSE) 
és  Luczó Bence (MAFC). A  második helyen zárt Sinkó Panna, 
Korompai László (GSE) és Michalik Flóra (MAFC), a bronzérem-
ről pedig Lukács István (GSE) és Rimár Szonja (MAFC) gondos-
kodott. A „B” döntőkben és a szabadidős kategóriákban további 
értékes helyezések születtek.

V. F.

EREDMÉNYEK: 
2. hely: Sinkó András, Szabó Bertalan, Báthory Dániel, Sinkó Panna 
és Szabó Bertalan – Báthory Máté – Bankhardt Bendegúz – Burda Dániel, 
valamint Báthory Dániel – Bársony André – Zoboki Zoltán – Leitner Zéta 
(GSE) és Vass Bendegúz (MAFC).
3. hely: Báthory Máté, Bársony André és Sinkó András – Vasvári Hunor – 
Tubak Zalán – Petri Bence (GSE), illetve Polónyi Kristóf (MAFC).
4. hely: Zoboki Zoltán és Matyus János (GSE), Rimár Szonja és Tóth Rebeka 
(MAFC).
5. hely: Sipos Kincső és Bankhardt Bendegúz (GSE), valamint Tóth Borbála 
és Maszárovits Miklós   (MAFC).
6. hely: Kajner Emese (GSE), Rácz Zsuzsanna (MAFC).

KAJAK

Fiataljaink az Eszkimó–Indián 
Játékokon is helytálltak
A diákolimpiát követően, elsődlegesen a  legkisebbeknek le-
hetőséget biztosítva rendezték meg Sukorón a  hagyományos 
többtusaversenyt, az  Eszkimó–Indián Játékokat. A  gyermekek 
a  kislabdahajítást követően húzódzkodtak, majd 1500 métert 
futottak, ezt követően pedig két kilométert eveztek. A viadalon 
a Kurunczi Gergely vezette GSE, valamint a MAFC ifjú kajakosai 
összesen 21 érmet (1-6. hely) „játszottak” össze.

Jó tanuló, jó sportoló
Előző lapszámunkban az  aktív gödi kajakosok sikereiről 
beszámolva megírtuk, hogy tavaly hét gödi sportoló ért el 
olyan tanulmányi és  sporteredményt, mely alapján kiérde-
melte a „Jó tanuló, jó sportoló” címet. A GSE és a MAFC ma 
is igazolt versenyzői mellett a Gödi SE korábbi kajakosa, Ács 
Enikő a dunakeszi Radnóti Gimnázium tanulójaként szintén 
elnyerte a kitüntető címet, amelyhez ezúton is gratulálunk!

A Fétis Crossfutás fő száma még mindig a futás, az esemény 
azonban nagyszabású sportfesztivállá nőtte ki magát
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Április végén Baján rendezték az  évadnyitó Országos 
Maraton Bajnokságot, amelyen öt gödi sárkányos a  mix 
kategóriá ban első, négy gödi a premier openben második 
lett.

– Május elsején Csepelen, a Magyar Kajak-kenu Szövetség 
évadnyitó maratononjára a Gödi SE és a Dunai Sárkányok 
közösen három hajót nevezett. Ebből kettő a  nagyon erős 
mezőnyben a  hatos döntőbe került. Az  „A” hajó ezüstöt 
szerzett a Römi egysége mögött, ebben evezhettem magam 
is. A  „B” egység végül a  kizárásoknak köszönhetően 4., 
a „C” egység pedig 6. lett.

Május 17-én, Óbudán a 10 kilométeres maratonon a tisz-
tán gödi sárkányosokból álló egység a csoport második he-
lyét szerezte meg a váciak mögött. Az abszolút értékelésben 
a Vác1 és Vác2 mögött harmadik időt eveztünk. 

A május 24-ei győri sárkányhajó-fesztivál 200 és 2000 mé-
teres open kategóriájában egyaránt másodikok lettünk, a mix 
hajó pedig ötödikként zárt: itt ismét a Dunai Sárkányokkal 
közösen eveztünk. Jómagam ezzel az eredménnyel idén a 10. 
érmemet szereztem. Köszönöm a  sporttársaknak! – össze-
gezte az áprilisi-májusi versenyeredményeket Vajda Béla.

Vasvári Ferenc

RÖPLABDA

Több korosztállyal a bajnokságban 
– új edző is segíti a GDSE csapatait
A GDSE röplabdásainál az elmúlt évadban Görög Hajnalka edző 
is részt vett a szakosztály munkájában: egy új csoport beindításá-
ban és a mini korosztály felkészítésében segített. Az eredménye-
ket Oláhné Szűcs Katalin edző foglalta össze.

– A  2013/14-es évben legkisebbjeinket a  Budapest- és  az or-
szágos bajnokságban, az U14-es, U18-as és felnőtt csapatainkat 
a  Közép-magyarországi Regionális Bajnokságban indítottuk. 
A  felnőtteknél a  tisztes helytállás volt a  cél: 8. helyen végeztek 
a  lányok. Az U18-asaink pedig hetedikek lettek. U14-es csapa-
tunk – egyetlen ponttal lemaradva a dobogóról – a 4. helyen zárt. 
U12-es minijeink a  BRSZ felkészülési tornáin vettek részt, jár-
tunk a Mikulás és a Nyuszi Kupán, és rendeztünk háziversenyt 
is. Márciusban az  országos Szeged Kupán a  8. volt a  legjobb 
helyünk, az  Országos Mini Kupán „B” kategóriában   ötödikek 
lettünk. U11-es, kis mini lányaink az Országos Mini Kupán a 8. 
helyen zártak. U10-es, szuper minis lányaink legjobb eredménye 
a 15. hely volt.

Kiemelkedő játékáért díjat kapott: Sándli Zita (felnőtt), Belányi 
Boglárka (U18), Kukucska Rebeka (U14), Vígh Diána (mini), Töli 
Rebeka (kis mini), Baritz Bora (szuper mini).

Az Országos Mini Kupán nyújtott játékáért díjat kapott: Jakab 
Cintia (kis mini), Kurucz Laura (szuper mini).

Különdíjasok: Martha Stefanny (U18) és Dobár Zita (kis mini)

EREDMÉNYEK
U21-es, megyei I. osztály: 1. helyezés, Szuperkupa 2. helyezés
U18-as, megyei II. osztály: 3. helyezés
U15-ös, megyei II. osztály: 2. helyezés
U14-es, megyei II. osztály: 6. helyezés
Felnőtt, megyei II. osztály: 6. helyezés
Öregfiúk: megyei 2. helyezés.

LABDARÚGÁS

Bajnok a GSE U21-es csapata!
A Gödi SE labdarúgócsapatai a megyei bajnokságban, a 2013–14-
es szezonban négy dobogós helyet szereztek. Az U21-esek meg-
nyerték a sorozatot, majd a Szuperkupában másodikként zártak.

SÁRKÁNYHAJÓ

Gödiek az ország legjobbjai között
Alig indult el az idei sárkányhajós szezon, a gödiek máris szép számmal gyűjtögetik az érmes helyezéseket az ország 
különböző versenyein. A tavaszi eredményekről Vajda Béla, a Gödi SE szakosztályvezetője számolt be.

Az U18-as leányok, balra Oláhné Szűcs Katalin edző

A Gödi SE U21-es bajnokcsapata. Balra Balázsovits János technikai 
vezető, jobbra Pató Gábor edző

FUTSAL

Három gödi a szardíniai vb-n
Egy gödi testnevelő és két gödi játékos is kiutazhatott a Váci 
Madách Imre Gimnázium színeiben Szardíniára, miután iskolá-
jukkal, 300 együttes közül megnyerték tavaly az országos diák-
olimpiai futsal-döntőt. A sportág idei iskolai világbajnokságán 
21 csapat lépett pályára, a Wagner Bálint felkészítő tanár vezette, 
Holczer Benedekkel és Nagy Gáborral – korábban mindketten 
a Gödi SE labdarúgói, a  Németh László Iskola korábbi megyei 
döntősei – felálló együttes végül a 7 mérkőzésből 4 győzelemmel 
a tornagyőztes brazilok mögött a 13. helyen zártak.

V. F.
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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

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

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

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

A 2014. június havi számunkban kö-
zölt rejtvény megfejtése: „Főnök úr, 
milyenek a gazdasági kilátások?”.

Gratulálunk a  helyes megfejtést be-
küldőknek!

A nyertes ezúttal: Szabó Csilla

Szerencsés megfejtőnk az Olajfa 
fagyizó (Göd, Pesti út 42/A) 
ajándékát veheti át.
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Telefon: ( 06 20) 557-6792 • www.bakokert.hu

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

füvesítés, gyepszőnyeg terítése, növényvédelem.

Az akció időtartama: május 1-jú ius 31.

2131 Göd, 
Béke u. 29.

2120 Dunakeszi,
Fő út 75-81. 

(az SZTK-ban)

06/70 291 785727/345 354

AUTOSZEL BT.

2015 Szigetmonostor, Búzavirág u.10.
Telefon: 06-20/295-5615

E-mail: autoszel@gmail.com • www.autoszel.hu

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!

MÁRVÁNY, GRÁNIT, MÉSZKŐ
síremlékek
készítése

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

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

www.koakobonkft.hu

Gránit sírkő akció!
Idei formák, tavalyi áron.

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

Gödi Körkép | 2014. 7. szám 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

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

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

• 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

HAPPY FARM
ÁLLATELEDEL

Elérhetőség: 2131 Göd, Kossuth tér 2.
Telefon: (06 70) 269-8444

E-mail: birohappyfarm@gmail.com

Nyitva tartás:
Hétfő és kedden: 8-12h és 14-18h • Szerdán: 8-12h

Csütörtökön és pénteken: 8-12h és 14-18h • Szombaton: 8-13h

Alsógödön a Józsi fagyizó mögött, a régi állateledeles 
helyén új állateledeles bolt nyílt július 1-jével!
Új és régi termékekkel, bővített választékkal,

HETI AKCIÓKKAL!
5000 Ft feletti vásárlás esetén (igény szerint, 17 óra után)

házhoz szállítási lehetőség Gödön.
Kis és nagy kiszerelésben kapható eledelek: kutyáknak, macskák-

nak, madaraknak, halaknak és rágcsálóknak is. Többek között: 
ROYAL CANIN, CAT CHOW, DOG CHOW, FRISKIES, BOXER, 

DARLING, CHAPPI és még sok más állateledel is.
Száraz tápok kutyáknak már 195 Ft-tól, cicáknak 260 Ft-tól.

Fagyasztott húsok már 110 Ft-tól, kizárólag állati fogyasztásra!

HIRDETÉS
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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

• 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

• 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!

• 10-féle lángos 
• Frissen sültek
• Bográcsos ételek

Duna-part Nyaralóházak
2132 Göd, Jósika utca 14.

Duna büfé

A sült hekk 

és a Soproni sör

egész nyáron 
akciós áron!

Élőzene!
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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

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

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

Biztonságban, szeretetben, 
egymásra utalva.  Keresek olyan 
személyt, aki örömmel lenne a 
lakótársam, és fizikai segítséget 
tudna nyújtani nekem. Szép 
kis kertes házban, rendezett 
körülmények között lakom Göd-
Nevelek településen. 74 éves néni 
vagyok. Levelét az alábbi címre 
kérem: Késmárkiné Beke Klára, 
2134 Sződ, Rátóti utca 7. 

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. 

Bel- és kültéri festést, mázolást, 
nyaralók és faházak karbantartását 
vállalom Vác és Dunakeszi 
térségében is.   Nyugdíjasoknak 
kedvezményt adok!  Hívjon 
bizalommal!  
Telefon: (06-70) 576-8925.

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

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

Mindennemű építő-, tüzelő- és egyéb anyagok!
Konténeres sittszállítás

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

Rendelésfelvétel:
Tel.: 06-27-345-065,

06-20-972-5290,
06-30-949-7921,
06-30-933-8554

2132 Göd, Duna út 20-22.

BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

S Á R G A B A R A C K
VÁ S Á R !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ELŐJEGYZÉSSEL, AKÁR 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS

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

Cím: Göd, Révay u. 16.

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

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

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

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

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

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

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

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

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

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

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

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

kazánszenek, kalodás tüzifa.

2131, Göd Pesti út 116. Tel.: 0627 345 098
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Tamás Autó Kft.
2600. Vác, Rádi út 1-3. Tel.:06-27-512-880 / e-mail: info@tamasauto.hu



ÚJ PEUGEOT BOXER

professional.peugeot.huÚJ PEUGEOT BOXER
TARTÓS HASZONGÉPJÁRMŰ
A TARTÓS ÜZLETI SIKEREKHEZ

NÖVEKEDÉSI HITEL
PROGRAMMAL,
2,5 %-OS KAMATRA*

A RAKTÉR HASZNOS BELSŐ SZÉLESSÉGE
AZ EGYIK LEGNAGYOBB A KATEGÓRIÁBAN

Tartós sikereket kitartó munka és kiváló munkaeszközök nélkül lehetetlen elérni.
Válassza az új Peugeot Boxert, mely megerősített ajtajainak, karosszériájának és fékjeinek köszönhetően strapabíróbb, mint előd-
je. Minőségét és tartósságát 4 000 000 km-nyi tesztúton, extrém körülmények között már bizonyította. A kényelmesebb vezethe-
tőséget innovatív vezetést támogató rendszerei biztosítják. Az Ön tartós üzleti sikereihez pedig kedvező üzemeltetési költségeivel 
és számos elérhető változatával járul hozzá. Győződjön meg róla, és legyen az Ön munkaeszköze is az új Boxer!
*A jelenlegi finanszírozási ajánlat a Növekedési Hitel Program keretében kis- és középvállalkozások számára elérhető forint alapú, fix kamatozású, zárt végű pénzügyi lízing ajánlat. Az ajánlat  
Bipper, Partner, Expert, Boxer haszongépjárművekre és a személyszállítási szolgáltatást főtevékenységként nyújtó ügyfelek esetében személygépjárművekre vonatkozik. A  folyósítás feltétele a pozitív 
hitelbírálat. A finanszírozási ajánlat legfeljebb 60 hónapos futamidő mellett, 20% kezdőrészlettől érhető el. Minimális finanszírozott összeg: 3 000 000 Ft. A finanszírozás teljes futamideje alatt casco 
biztosítás fenntartása szükséges. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, a hirdetésben foglalt kondíciók változhatnak. Az ajánlat visszavonásig érvényes.

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


